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Poderiamos retomar, a proposito da historia, a
questao colocada por Santo Agostinho a proposito do
tempo: "0 qu.e e 0 tempo? Se ninguem pergunta isso, '
eu nao !p.e pergunto, eu 0 sei; mas se aIguem me per
gunta e eu quero explicar, eu nao 0 sei mais" (SAINT
AUGUSTIN. Livre XI. chap. XIV. Paris: Garnier-Him
marion, 1964. p. 264). A complexidade da velha ques
tao para saber "0 que e ~ historia?" acenttia-se ainda
maisvpor uma certa defib,encia da lingua francesa que'
designa, sob'o meSilla vocablJ,lo, 0 que n~ssos vizinhos
europeos tern por habito diferenciar - Geschichtc e His
toric ern alemao, History e Story ern ingles, ou ainda Is
taria e Storia ern italiano - urn termo designando a tra
rna dos acontecimentos proprialnente dita e urn Dutro
significando 0 relato complexo que a narra. 0 acopla
mento desses dais· niveisna lfngua francesa tfaduz,
entretanto, uma realidade que nos mergulha naquilo
que singularizaa disciplina his1\orica como conheci
11lento indireto, como saber que 56 chega ate nos por
vestigios, ten.tando preencher uma aus8ncia.

Durante muito tempo, os historiadores de oli
cia na Franf;a interrogava-m-se soore sellS metodos,
mas, voluntariamente, viravam as costas a qualquer
reflexao de ordem epistemologica. Eles nao deixa
vam de manifestar grandes reticenciis ern rela,ao a

. filosofia da historia. Como recorda' Antoine Prost
(Dauze le,ons sur I'histoire. Paris: Seuil, 1996. p. 8), se
gundo 0 precursor "da escola historica francesa dos
Annales; Lucien Febvre, "filosofar" constituium "cri - .
me capital" (FEBVREr Lucien. Apologie pour I'histoire.
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A Itistoria

In: . Combats pour l'histoire. Paris: Armand Colin,
1953. p. 433). A prolissionaliza<;ao progressiva da
disciplina historica ao Iongo do seculo 19, depois 0

dialogo privilegiado com as ciencias sociais no secu
10 20 nao permitiram aproximar a pratica da historia
do pensamento da historia conduzida pelos filosofos.

A perda de um bom numero de certezas e.a re
nllncia a desmedidas ambi~5es hegemonicad Inodifi
caram. profundamente, a situa<;ao historiogralica pa~a

dar lugar a novas interroga<;6es sobre as no<;6es utili
zada,; pelos historiadoies, que se voltam sobre 0 pas- .
sado de sua disciplina e para os filosofos, que pensa
ram as categorias da historicidade. Oi objeto desta obra
nao visa a preconizar urn sistema de historia nem pre-

. tende esgotar 0 assunto. Modestamente, ele se quer
como um convite a leItura dos historiadores pelos Ii
losolos, e da filosolia d.a historia pelos historiadores.

A conjulltura parecefavonivel a essa nova con
figura~ao ou nova alian~a entre esses dois dominios
conexos porque 0 historiador de hoje, consciente da
singularidade de seu ato de escritura, tende. a fazer Clio
passar para 0 outro lado do espelho, numa perspecti
va essencialmente reflexiva. Disso resulta urn novo'
imperatiyo categorico que se expressa pela .exigencia,
de um lado, de uma epistemologia da historia conce
bida como interrogac;ao constante/dos conceitos eno
<;6es utilizados pelo hisroriador de olicio e, de outro
lado, de uma aten<;ao historiogrMica nas analises em
preendidas pelo historiador de outrora. Desenha-se,
asshn, a eUlergencia de urn espac;o teorico proprio aos
historiadores, reconciliados com seu nome proprio e
definindo a opera<;ao historica pela centralidade do
human", do agente, da a<;ao situada.

Depois de ter valorizado os fenomenos de longa
dllrac;ao, COl11 Fernand Bra-udel, especialmente por in
temledio da tese sustentada no pos-guerra sobre 0 Me-
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diterraneo e 0 mundo mediterraneo na ~poca de Filipe II, os
historiadores adquirem consciencia e medida da sub
versao que afeta grande parte das cieucias humanas
enga,jadas num processo de humaniza<;ao (d. DOSSE,
Franc;ois. L'Empire du sens. L'humanisation des sciences'
humaines. Paris: La Decouverte, 1995; tradu<;ao
brasileira, 0 imperio do sentido: a humaniza<;ao da's Cien
cias Humanas. Bauru, SP: EDUSC, 2003). A "reviravol
ta critica" dos Annales, no lim dos anos quarenta, ates
ta essa grande. "conversao pragmatica" (d. DELA
CROIX, Christian. Le Temps reflechi. EspacesTemps, n.
59/61, p. 86-111) pela qual" historiador, enfim, leva a
serio os atores (d. LEPETIT, Bernard. I:histoire prend
elle les acteurs au serieuxl p. 112-122) depois de um
longo eclipse. Para 0 historiador. a grande incidencia
desse desdobramento sobre os- atores traduz-se por
uma reconfigura~ao do tempo e uma revalorizac;ao da
curta durac;ao. da a\.3.o situada, do acontecimento.

A conversao da disciplina historica it pragmMi
ca desperta-a de seu sonG estru~ural. Ela permite con
ferir a no<;ao de apropria<;ao um lugar central e de le
var a serio,os modelos temporais da a<;ao dos atores do
passado, ,,'guindo 0 exemplo da nova sociologia da
a<;ao (d. BOLTANSKI, Luc; THEVENOT, Laurent. De la
justification. Paris: Gallimard, 1991).

Por sua vez, a "reviravolta historiografica"
atuaI. como a qualilica 0 historiador Pierre Nora, con
vida a comunidade dos historiadores a revisitar as
mesmas fontes historicas, baseando-se nos tra\os dei
xados na memoria coletiva pelos fatos, os homens. os
simbolos, os emblemas do passado. Essa r~prise de
toda a tradic;ao h'istorica por esse momenta memorial
que vivemos abre caminho a uma outra historia:
"Nan mais os determinant<~s; mas seus efeitos; nao
mais as a\oes memorizadas ou ate comenloradas, mas
o vestigio dessas a\oes·e 0 jogo dessas comeillora\oes;
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,

nao OS acontecimentos em si mesmos, mas sua cons
trw;ao)1o tempo, 0 apagar e 0 ressurgir de suas signi
ficac;6es; nao 0 passado tal como se passou mas .suas
retomadas pernlanentes, seus usos e seus desusos,

, sua pregnanda sabre os sucessivos presentes; nao a
tradi<;ao: mas a maneira pela qual ela se constituili e
transmitiu". (NORA, Pierre. Les Lieux de Memoire.
Paris: Gallimard, 1993. t. 3, v. 1, p. 24). Esse vasio
canteiro aberto, de urn lado, sobre a historia das me
tamorfoses da memoria e, de outra parte, sabre uma
realidade simbolica ao mesmo tempo palpavel e ina
preensivel que sao os objetos ideais, traduz bern 0

que pode ser esse tempo intermediario, definido pelo
filosofo Paul Ricceur como ponte entre tempo vivido
e tenlpO cosnlico. 0 estudo da lnemoria convida, ele
tambem, a levar a serio os atores do passado.

Mais alem da yoga comemorativa atual, sinto
matica da crise de horizonte de urn presente marcado
pela ausencia de projeto de nossa sociedade modema,
a disciplina historica e chamada a vincular-se aos im
perativosdo presente. 0 novo regime de historicidade ,
que resulta disso permanece aberto para 0 futuro, mas
ele e apenas a simples proje<;ao de urn projeto plena
mente pensado, fechado sobre si mesmo. A propria 10
gica cta a<;;,ao mantem aberto 0 campo dos possiveis.
Ela instiga 0 historiador a reabrir as potencialidades do
presente, baseando-se nos possiveis nao verificados do
passado. A fun<;ao da historia permanece, portantd,
viva e 0 Into das visaes teleologicas pode tomar-se
uma chance de repensar 0 mundo de amanha:

o desvio historiogratico e epistemologico que
emprestamos participa dessa vontade de exumar a plu- .
ralidade das escrituras da historia (c!. RUANO-BORBA
LAN, Jean-Claude. L'Histofre aujourd'hui. Paris: Sciences
Humaines, 1999) para melhor compreender 0 pre<;o
pago por cada uma das rupturas que perrnitiram ao dis-
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curso historico adquirir atltonomia e tomar-se unl dis
curso singular. As r'!1pturas necessarias para reconhe
cer-se como disciplina de carater cientific6 deixaram so
bre a margem potencialidades inexploradas de urn pas
sarlo que sempre predsa ser reinterrogado quanto ao
nosso ,presente. A interroga<;;,ao sobre noc;6e's e concei
tos utilizados pelos historiadores hoje nao pode mais
eliminar a volta ao passado da disciplina, nao para fins
autocomemorativos mas para entrar plenamente em
uma nova era, aquela do momenta reflexivo da opera
c;ao hist6rica.

Nos nos propomos, portanto, revisitar 0 passa
do da disciplina historica para melhor compreender
seu sentido, por meio de uma dupla interroga<;ao:
uma, historiogratica; da pratica dos proprios historia
dores e outra, especulativa, da tradi<;ao filosofica da
reflexao sobre a historia. Nosso enfoque parte de C011

ceitos essenciais da disciplina historica, que suscitaram
a interroga<;ao filosofica, mas nossa demonstra<;ao ali
menta-se, em cada etapa, dos proprios trabalhos dos
historiadores, desde a Antigiiidade grega ate a conjun_
tura hisioriogratica atua1.

II



capitulo 1

~ 0 HISTORIADOR: UM
.,,~ .MESTRE DE VERDADE

HER600TO: NASCIMENTO 00 HISTOR

A hist6ria, como modo de discurso espedfico,
nasceu de uma lenta emergencia e sucessivas ruptu
ras com 0 g~ner~ litera.rio, em torno da busca da ver
dade. Aquele que, durante muito tempo, foi apresen
tado como a verdadeiro mentor, Her6doto, encarna
bern essa tensao de uma escritura muito marc~da por
seu lugar ¢e origem, 0 da Grecia do seculo 5" a.c.,
mas que designa, todavia, urn projeto em ruptura: 0

do nascirnento de urn genera novo, a hist6ria. Ao rei~

no do aedo, do poeta contador de lendas e dispensa
dor do kieos (a gloria imartal para 0 heroi), Herodoto
substitui 0 trabalho de invesliga~ao(hi;torie) desen
volvido por urn personagem ate entao desconhecido,
o histor, que tern por tarefa retardar 0 desaparecimen
to dos tra~os da atividade dos homens. Nos dois casos,
trata-se de aprisionar a marte, socializando:"a: "Hero
doto de Halicarnasso apresenta aqui (JS'resultados de
sua investiga~ao, para qiJe 0 tempo nao apague os
trabalhos dos homens e para que as grandes fa~a

nhas, r"alizadas ou pelos gregos ou pelos barbaros,
nao caiam no esquecimento" (HERODaTE. Histoires.
Paris: Les Belles Lettres, 1970. Prologue. Livre 1).
Aquele que foi apresentado por Cicero como "0 pai
da Historia" e urn gregG originario de Halicarnasso,
na Jonia, que viveu entre dois grandes conflitos: 0
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das Guerras Medicas e a da Guerra do Pe!oponeso,
entre 484 a.C. e 420 a.c. Autor de Hist6rias, divididas
em nove livros, dois ter\,os de sua obra sao consagra
dos aos antecedentes das Guerras Medicas. Com He
rodoto, nasce a historiador, pelo duplo usa do nome
proprio 'e da terceira pessoa desde a prologo de sua
obra que estabelece uma -distancfa; uma objetividade
em re!ac;ao a materia narrada. Diferente da epopeia,
nao sao mais as, deuses e as musas, que se-expressanl

. para cantar a passado: "Historia, de Herodoto de
Thourioi: I' 0 relato de sua investigac;ao..." (Ibid.).

Herodoto inova eletuando varios deslocamen
tos decisivos, que per~item a emergencia do genera
historico. Na verdade, celebra-se nao mais a lembranc;a

.das grandes lac;anhas, mas pracura-se a conservac;ao
na 111ernoria daquilo que os hornens realizararn, glori
ficando nao rnais os grandes herois mas os valoresdo
coletivo dos homens, no quadra das cidades (d. CHA
TELET, Franc;ois. La Naissance de I'hlstoire, Paris:
Minuit, 1962. 2 Y., 10/18).

A polis

A consciencia polltica nascente, fonte da identi~

dade cidada, torna possive! a oscilac;ao do legendario
homerico para 0 con.tinente do historico, uI1l-a pers
pectiva pragmatica que permite a transmissao 'da he
ranc;a cultural as gerac;6es IUlUras. A grande oscilac;iio
que preside 0 nascimento da historia reside na afirma':
c;ao da comunidade cidadii da polis. E. portanto, a
consciencia polftica que permite passar da essencia
epica do discurso a existencia politica. A passagem de
Homera -a Herodoto I' tambem a manifestac;ao de um
infcio de seculariza~ao permitido gra~as aposiC;aoocu
pada pelo histor. Ele substitui as musas e as herois
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como autor do relato. 0 rnestre da verdade nao e mais
a ator, mas torna-se 0 ausente da historia (d. CER
TEAU, Michel de. L'Absent de /'histoire. Paris: Mame,
1973): esse I' a lugar ocupado pe!o historiado,r, cujo
d,iscurso I' a propria marca da separac;ao, da distancia
atestada pelo usa do "ele" que the pennite desdobrar
seu relato. Resulta disso uma estrutura em espelho
(d. HARTOG, Franc;ois: Le Mirair d'Hirodote. Paris: Gal
limard, 1980), entre a relata do passado e 0 presente,
no interior de urn mundo do texto tensionado entre 0

Qesenvolvimento da intriga e 0 horizonte de expecta
tiva do leitor. Esse "entre dois", esse espac;o textual
desdobrado, constitui " proprio da operac;ao historio
grafica. Ele da Iugar a urn regime de historicidade no
qual a passado irribrica-se no presente: "Elese cons
troi segundo uma problematica do processo, au de ci
ta<;ao, aD mesmo tempo capaz de fazer surgir uma lin
guagem referencial que ali representa a realidade e de
jlllga-Ia em nome de um saber"jCERTEAU, Michel de .

. i'Eerit"re de l'histoire. Paris: Gallimard, 1975. p. III).
As Historias de Her6doto tornaranl-se 0 'espelho

no qual 0 historiador nao cessa de interrogar~se sobre
su.a identidade. ,]j ai que ele encontra as rafzes de unla
humanizaC;ao do tempo efetivo, uma participa<;ao do
homem na temporalidade sensivel, enquanto 0 Dli'to
au a lenda tinha ciclos atemporais ou circulares. Quan
do Herodoto laz a relata das Guerras Medicas, que
opuseram os gregos ao Imperio Persa, ele esta anima
dopor uma vontade demonstrativa enraizada num co
letivo que atua no seio da realidade da cidade nascen
te na Greda. Ele consigna as causas profundas do dra
ma que atravessa seu pais quando das invas6~s barba
ras, a partir do caso concreto das Guerras Medicas. A
atestac;ao d<l verdade do dizer, em Herodoto, transfor
mada em 'frortteira disc~iminante do discurso do histor,

15
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situa-se no ver; no\olhar que se constitui enl instru
mento privilegiado de conhecimentos no antigo mun
do jonio: "Nos prelerimos a visao a t040 0 resto. 1sso
porque a visao e, de todos os sentidos, aquele que nos
laz adquirir mais conhecimento e 0 que melhor nos re
vela as dileren<;as" (Aristote, Metaphysique, 980 a 25).

Primado do olho sobre 0 escrito

Assim, 0 relato historico ouvido faz acreditar
que 0 olho escreve, 0 que induz a conferir primazia ii
percep<;ao, ii oralidade sobre a escritura, que e secun
dari". Quando 0 ver falha, resta a possibilidade do re
curso" ao que se ouviu dizer, 0 que" ainda confirma a
supremacia da oralidade. E 0 momento em que 0 es
tatuto conferido ao escrito e desvalorizado. Ele e apa
nagio do imperio egfpcio no qual os escribasdesempe-

. nham 0 papel de guardiaes das prerrogativas 4e urn
soberano autocrata. Pertence, pois, ii zona de smnbra
do mundo barbaro,estrangeiro ademocracia nascen-, . ,
teo A verdade situa-se no lado do oral. ou do .)faculo.
Certanlente, o,corte entre oaedQ e 0 histor ainda nao
e radical e Herodoto wii de cidade em cidade, como 0

rapsodo, para tornar conhecidos seus relatos nas leitu
raspublicas, valorizando todas as tecnicas de agradar.

. Herodoto multiplicou as viagens pelas necessi
dades de sua investiga<;ao a ponto de aparecer para al
guns, como para Jacoby, na tese de 1913, como urn
geografo e um etnografo, antes de tornar-se, verdadei
ranlente, historiador. Retomando esta analise; 0 ge6
grato Yves Lacoste iniciou urn vasto campo de pesqui
sa, em 1976, no domfnio da geopolitica, tomando co
mo emblema aquele que ele considera como pai dessa
disciplina; conl uma revista denominada, Her6doto.
Essa tese de· Ulna dsao epistemol6gica int~rna aobra
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de Herodoto loi n'centemente abalada pela demons
tra<;ao do historiador Fran<;ois Hartog (d. HARTOG,
Fran<;ois. Le Miroir d'Herodole. Paris: Gallimard, 1980)
para quem Herodoto tem um projeto de conjunto que
inclui descri~6es minuciosas dos citas, no interior de
uma problem,hica que consiste em falar dos costumes
citas em nome de um referente que, na verdade, e 0
dos cidadaos gregos, quer 0 das Guerras Medicas quer
o das estrategias de Pericles.

Resulta disso um deslocamento das questiies
colocadas pelo historiador a sllas fontes em rela<;ao ii
verdade. Nao se trata m",is de' saber 0 grau de veraci~

dade da expedi<;ao de Dario na Scila, mas em que a
'guerra contra os citas prenuncia as Guerras Medicas.
Fran<;ois Hartog demonstra, assim, que os citas ocu
pam 0 lugar dos atenienses em rela<;ao 'lOS persas e
que a fuga de Dario para 0 ponto amea<;ado sobre 0

Bosforo prefigura a fuga de Xerxes para 0 Hellespon
to. A continuidade entre essas duas expedi<;iies e,
alias, assegurada por um personagem conselheiro do

·Ret irmao de Dario e tio de Xerxes, Artabano, que en
carna a memoria do Rei. seu Mnemon. Quando Xerxes

. . ,
corivoca a assembleia dos principais chefes da Persia
para propor-Ihes 'Itacar os gregos, Artabano e 0 unico
a opor-se a isso, evocando a guerra citica, advertindo
assim contra uma logica da repeti<;ao ii qual parece
condenado 0 poder dos grandes Reis.

Diante da for<;a massiva dos mesmos persas, a
'Irma dos citas e ados gregos, essa astucia da inteligen
cia, essametis dos gregos, analisada por Marcel Detien~
ne e Jean-Pierre Vern~nt (Les Ruses de I'intelligence. La
mdisdes Crees. Paris: Flaplmarion, 1974). Os citas,
povo de ca<;adores e de nomades, 'encontram-se em
posi<;ao de ca<;ados pelas trapas dos persas e faziam-se
perseguir em regi6es afastadas para que os persas se
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perdessem em espa~os que lhes eram familiar. Essa es
trategia ardilosa remete as sugestoes da Pitia, aconse
lhando aos atenienses nao se entregarem a uma bata
lha campal diante de Xerxes.

Essa prova por meio dos citas; esse desvio pelo
outro para melhor conhecer sells proprios limites,
tambem termina por urn jUlza normativo" que resulta
em valorizar a cidade grega contra 0 despotismo. Re
sulta disso uma oposi~ao binaria entre 0 modelo da
dike (a medida) da cidade grega na qual <eina a lei co
mum como fundamento do Estado, sob a forma de
um regime democriitico, e bmodelo da hubris (a des
medida) do regimepersa, no qual dominam, segundo
seu arbitrio, os ctespotas: Ciro, 'Cambises, depois Dario
e Xerxes.

Esse esquemade analise inova a medida que ele
nao apoe regin1es segundo seus caracteres raciais ,au
psiquicos, mas segundo as modalidades de arganiza
~ao politica. Essa deten~ao exclusiva do poder politico
pelo despota' suscita nele urn deslocamento de- sua
desmedida para 0 lado de seus apetites guerreiros e de

. ;ua sede sexual. Nesses domlnios, seu desejo nunca
fica satisfeito e a hubris e sua· lei. 0 despota nao pode .
irnpedir-se de transgredir as regras sociais, de ultrapas
sar os interdidos, Xerxes deseja assim a mulher de seu

·lilho. Ele marca seu podersobre o'corpo de seus sudi
tos, que ele pode esmagar, mutilar a sua vontade. Ao
mesmo tempo, 0 poder politico protege-se contra 0

enfraquecimento do corpo do rei. Quando 0 rei cita
eai doente, chamam-se os adivinhos e, se a causa
c.omprovada da doen\a e 0 perjllrio, sua cabelia eeor
tada da mesma maneira que se faz com urn inimigo.

o que foi lido, durante longo tempo:como di
gressoes etnogn1..ficas sao pe\as de urn dossie para me
lhor renetir sobre 0 que e 0 espirito da conquista e os
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meios de resistir a ela: a resposta, para Herodoto, e fa
zer-se nnmade, um insular diante da fon;a bruta e
massiva, como 0 dJ"monstrou Pascal Payen (Les 1(es
nomades. Paris:,EHESS, 1977). A conquista provoca
u'm abismo na cronologia narrativa tanto diante de
uma temporalidade a ser dominada quanta de um es
pa~o do qual e preciso tomar-se mestre. A estrategia
da insularidade e a mais eficaz como forma de resis
tencia e 0 espa~o percorrido delimita as modula~oes

do tempo, impondo-lhe seus ritmos.
Her.odoto foi, durante muito tempo, apresen

tado como um memiroso, um simples efabulador. A
• tradi~ao histori.ografica reteve, 'sobretudo, 0 violen
to ataque de Plutarco no 10 seculo d.C. Sabre a ma
lignidade de HerMoto, cujatese e que Herodoto e nao
somente urn mentiroso, mas urn mentiroso mau.·
Louvaqdo 0 estilo do historiador grego, Plutarco uti
liza esse argumento para refor\ar sua acusaC;ao 'de
tnitologo, negando a Herodoto qualquer rela~ao

com a verdade. E preciso esperar 0 seculo 16,para
que Herodoto saia do purgatorio, com a obra·de
Henri Estienne que lhe. consagrai em 1566, uma
verdadeira apologia. A descoberta do novo mundo,
a multiplica~ao das viagens, a consciencia da alteri
dade, nesse inicio de modernidade, oferecern urn
eontexto mais favoravel are'cepc;ao da obra de Hero
doto. Depois de n'ovo banimento de Herodoto, no
seculo 19, em nome da suspei~ao que se abate sobre
as fontes orais, a demonstra~ao feita, atualmente,

. par Fran~ois Hartog volta a destacar a pertinencia
desses dois qualificativos, aparentemente eontradi
torios de um Herodoto pai da historia, logo, da ver
dade e, ao mesmo tempo, pai de mentiras. Isso re
Inete a ambivalencia do diseurso historieo, sempre
tensionado entre 0 real e a ficc;ao.
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TuC1DIDES OU 0 CULTO DO VERDADEIRO

A desqualifica~ao da obra de Her6doto

Tucfdides conta como. crian~a. teve oportuni
dade de ouvir Herodoto cantar suas Histarias na OHm
pia. Seu encantamento foi tal que ele chorou de emo
~ao. Apesar desse encantamento. apenas com uma ge
ra~ao de distancia. a mho mata a pai e Herodoto sofre
uma desqualifica~ao quase imediata da parte de seu
discipulo Tucidides que ihe reprova ficar muito perto
da lenda e muitolonge das restritas regras de estabe
.lecimento da verdade. Herodoto passa entao par urn
efabulador. propenso ainven~a() para preencher as la
cunas documentais. Pai da historia, torna-se tambem
pai das mentiras. Essa aproxima~ao pode parecer. pa-

.radoxal, a figura do oxfmoro: 0 Inentiroso-verdadeiro
eo historiador Fran~ois Hartog ressalta como essa for
mula erica de rela<;oes indissociaveis entre historia e
fic~ao. Entretanto. Tucidides tenta' uma dissocia~ao .
mais radical da historia e desqualifica a obra de Hero
data que ele executa como logografo "cujas composi
<;oes visam a agradar 0 'ouvinte e nao averdade: trata
se de fatos incontrolaveis cuja antigiiidade condena ao
papel de mitos aos quais nao se pode conferir fe'
(THUCYDIDE. Histoire de la guerre du Nloponnese.
Preface. Trad. J. de Rommy. Paris: Belles Lettres.
1991). Segundo Tucidides. Herodoto e urn mitologo
(muthOdes) e ele dissocia-se de seu mestre para insistir
sabre .a busca da verdade na defini~ao que ele da da
empresa historica. analoga. nesse ponto. a investiga
~ao judicial. A verdade torna-se a razao de ser do his
toriador e Tuddides coloca urn n;rto numero de regras
constitutivas do metoda a seguir: "Eu so falo como tes-
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temunha ocular ou depois de uma critica atenta e tao
completa quanta passive! das minhas informa~6es"

(ibid.). As primeiras palavras do prefacio de sua Hista·
ria do Peloponeso. estabelecem uin cuidado de objetiva
~ao do real historico: "Tucidides de Atenas. Histaria da
guerra do Peloponeso. 0 autor pos-se a trabalhar desde
as primeiros sintomas da guerra" (Ibid.).

Delimitando seu campo de investiga~ao ao que
ele poderia observar. Tucidides reduziu a opera~ao
historiogratica a uma restiiui~ao do tempo presente.
resultando de urn ocultamento do narrador. que se
retira para deixar falar os fatos. No proprio nasci-.
mento do genero historico, encontra-se, portanto,
e~sa ilusao de auto-ocultamento do sujeito historico
e de sua pratica da escrita para J:!lelhor dar ao leitor
a impressao de que as fatos falam por si mesmos.

,- Pura transitividade, 0 empreendimento historico pa
reee anular-se no relato ~onstitutivo de seu objeto.
Esse procedimento e vivamente denunciado pelo he
lenista Nicole Loraux como 'um ato de autoridade do
sujeito historico consagrado a urn "aqui e agora" de
uma verdade imutavel, depois de .excluir seus prede
cessores, no caso, Homero e Herodoto. Por esse pro

.cedimento. 0 historiador invalida tambem qualquer
visao ulterior diferente da sua. a medida que as ge
ra<;oes futuras nao.terao conhecimento dos fatos re
latados (d. LORAUX. Nicole. Thucydide a ecrit la.
guen" du Peloponnese. Metis. v. r. I. p. 139-161.
1986). Se e exagerado reprovar Tucidides par nao
respeitar urn protocolo minima de pesquisa. de pos
sivel verifica<;ao das fontes segundo regras normati
va,s posteriores, como 0 taz Nicole Loraux e, contu
do. pertinente desve!ar a ilusao de fechamento dos
autos historicos, ilusao que, durante muito tempo,

.sera partilhada no meio dos historiadores.
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As li<;6es da hist6ria

E ainda uma guerra que constitui 0 objeto de
predile~ao do curso historico: desta vez, a guerra do Pe
Japanese ao lange da qual Atenas e Esparta confron
tam-se. 1\1cfdides faz-se historiador para dominar 0

caos dos acontecimentos que contrariaram sua carreira
politica. De fato, eleito estratego em 424 a.C., em Ate
nas, ele e vencido pelo general espartano Brasidas e,
condenado, deve trilhar 0 caminhode exilio ate 0 fim
da guerra entre as duas cidades que dirigiam duas coa'
lis6es, uma agrupada em torno da talassocracia ate
niense e a Dutra constituida em torno do imperio ter
restre, 0 de Esparta. Esse conflito domina a Grecia no
fim do seculo 5° a.C., sem que os contemporaneos con
sigam apreende-Io em sua unidade. Eles vivem esse
conflitc como" uma sucessao de inddentes que comec;a
com a guerra de Arquidamo entre 431 a 421 a.c., pros
segue com a guerra da Sialla, de 415 a 413 a.C. e ter
mina com aguerra propriamente peloponesiana entre
414 e 404 a.C. Segundo 1\1cidides, esse choque era pre
visivel: ele era ineviffivel parque, por tras de duas con
cep~6es politicas, opunham-se aleln. das peripecias do .
confronto: de um lado, um regime politico aberto sobre
o agora, aquele do demos ateniense e, deautro, urn re-.
gime politico de voca~ao militar, 0 de Esparta. Para ele,
'como para Herodoto, a hist6ria e coisa dos homens e,
portanto, mergulha suas raizes no amago da psicologi~.

A prova~ao dos acontecimentos abala as motiva~6es

psicologicas mais enraizadas, que dificiimente resistem
a eSse choque que as transforma. A honra transforma
se, entao, em ambi~ao; 0 gosto pela domina~ao legiti
rna, em avidez tinlnica; 0 herofsmo, em viol,enda; a ;
pructencia, em mpocrisia: "A guerra, fazendo desapare
cer a facilidade da Vida cotidiana, ensinaa violencia e .
coloca as paix6es da multidao de acordo com a brutali-
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dade dos fatos" (THUCYDIDE. Histoire de la guerre du
Piloponnese. Trad. J. de Romilly. Paris: Belles Lettres,
1991. IiI, 82). Essas paix6es encarnam-se na politica
que e 0 que pode transformar os acontecimentos em
materia historica. A ultima determina~ao de 1\1cfdides e
politica, no inierior da configura~ao ateniense. 0 elo
entre individuo e cidade e tao estreito que 0 primeiro so
pode se realizar no segundo. 'l\tcidides confere, pois, a
sua obra de historiador uma virtude pedagogica em
materia politica e, a esse titulo, ele definiu uma fun~ao

que conheceni 'grande futuro: a das li~6es da historia.
Tucidides pretende tirar ensinamentos, para as gera~6es

futuras, do declinio do imperio ateniense '(ue ele cons
tata e define sua obra em ruptura com 0 carater ludico
da atividade literaria: "Antes que um peda~o de apara
to composto para 0 audit6rio do momento, eurn capi
tal indestrutivel que sera encontrado aqui" (Ibid., I, 22).
o historiadar e enta~ urn verdadeiro clinico cuja quali
dade de diagnostico e proporcional aproximidade que
ele pode reivindicar com seu objeto de estudo.

o saber hist6rico·prende-se ao ver·

Interrogando-se sobre a razao do declinio do
imperio ateniense, 1\1cidides, como Herodoto, privile
gia 0 olho, 0 olhar, como fonte da verdade, mas, dife
rente de seu predecessor, ele afasta qualquer fonte in
direta, 0 "dizer 0 que se diz". 0 saber historico e, en
tao, exclusivamente 0 ver. Ele condena 0 historiador a
limitar seu campo de investiga~ao ao perfodo que lhe
econtemporaneo e ao lugar oude se situa. A heranc;a
legada par 1\1cidides, com sua insistencia sobre 0 con
trato de verdade, permaneceu no centro da voca~ao

historica, assim como sua preocupa~ao com a de
monstra~ao que anima 0 relato factual. verdadeiro
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operador de uma escolha consciente para escorar a hi
p6tese a ser verificada pelo leitor. -Assim, a l6gica do
imperialismo ateniense torna-se 0 verdadeiro prind-'
pia regulador do discurso hist6rico que esclarece oleic
tor sobreas coerencias q'ue se encontram por tnis do
caos aparente dos conflitos militares.

Tucidides celeb~a 9 poder ateniense como exce
c;ao ao mesmo tempo magnifica e modelo impossivel
de imitar, logo condenado, seja ao fracasso; seja, como_
Sisifo, ao eterno recomec;ar. a imperialismo do Impe
rio maritimo ateniense e () fundalnento da guerra que
o opoe it liga terrestre constituida por Esparta sob 0
nome de Liga lacedemonia. Munido de urn principio
regulador e de uma vontade coletiva denominada "os
atenienses", Tucidides construiu 0 que se tornaria 0

esquenla basico' da escrita historica com sua logica,
.quase inexoravel, de uma trilogia articulada em torno
das causas, dos fatos e das conseqiiencias.

Por tras do relato factual, a preocupac;ao de
monstrativa fie Tucidides exige dele fazer escolhas,
evitar perd~r-se no turbilhao -de acontecimentos, em
func;ao das quatro regras de unidade: a unidade de lu
gar, 0 do mundo gregG em sentido amplo; a unidade
de tempo, a durac;iio do conflito entre Atenas e Espar
ta; a unidade lie composic;ao co,m uma ctemonstrac;ao
que contem !udo; e, enfim, uma unidade de proble
.ma, 0 da guerra. Sell's encadeamentos tentam escapar
da contingencia e privilegiam a parte psicol6gica das
decisiies humanas. Ele poe em cena 0 choque das
vontades, os arrazoados. Os acont~cimentos que re
sultam disso aparecem tal como percebidos pe10s pr6
prios atores. Eles sao, portanto, singulaies, mas inscre
vem-se num campo de forc;as, de condic;iies com ten
dencias tao profundas e longfnquas que fazem de -cada
urn 0 sintoma de elementos de alcance mais geral.
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o procedimento mais Cdmumente empregado
por Tucidides para fazer aflorar 0 encadeamento psi
col6gico e 0 de alternar 0 choque de dwis intenc;iies
antagonistas: "A hist6ria de Tucidides e uma antilogia
em ac;ao" (ROMILLY, Jacqueline de. Histofre et Raison
chez Thucydide. Paris: Les Belles Lettres, 1956. p. 54).
As batalhas desenvolvem-se sobre a qualidade da ar
gumenta<;ao dos discursos antiteticos. Assim, por oca
siao da batalha de Naupacto, os dois estrategos espar
tanos, Knemos e Brasidas, tentafu levantar a moral de
suas tropas explicando-Ihes que sua falta de experien
cia em combate naval e largamente compensada pela
superioridade desua coragem e seu numero. Por seu
lado, 0 estratego ateniense, Formion, tambe-m temen
do 0 desanimo de suas tropas, esforc;a-se por destruir
o argumento do numero explicando que, se os espar
tapos sao em grande numero~ "e por causa do sf-'nti-

o It1ento de inferioridade que eles armaram tantasna
Yes, nao ousando atacar com forc;as iguais" (THUCY
DIDE, II, LXXXIX) eFormion acrescenta 0 argvrnento
da experiencia ateniense em combates ·maritimos. A
primeira fase dos confrontos' e, portanto, puramente
argumentativa e 0 resto, a pr6pria batalha em seu de
senvolvimento tatico, decorre disso: 0 fim da batalha
da razao a Formion pois, no primeiro ataque-surpre
sa, os peloponesianos amedrontam-se e dispersam-se.
o verdadeiro capital, portanto, e adquirir a inteligibi-.
lidade do real e 0 discurso do historiador Tucidides
pretende isso com sua posic;ao sobranceira em relac;ao
aos couflitos descritos.

o discurso historico e, nessa fase, fortemente
ffiprc,ado pela importancia da retorica argumentativa.
Tucidides reteve os ensinamentos de Protagoras se
gundo 0 qual existe, em toda questao, dois argumen

. tos contrarios convincente:s e que q movimento diale-
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tico do pensamento nasce de seu confronto. Essas an
tilogias acompanham 0 adversario eIll seu proprio ter
reno como no caso da batalha de Naupacto, ao longo
da qual a inferioridade numerica dos atenienses assus
ta os peloponesianos a medida que eles <ievem ter
pensado que, para atacar em tais condi,oes, os ate
nienses devlam ter uma solida confian,a em si me~
mos. 0 uso da antilogia remete a filosofia grega como
condi,ao da compreensao e ao modelo democratico
da exposi,ao de pontos de vista opostos: "Da rela,ao
entre as dais discursos inversos pode sair a verdade'i
(ROMILLY, Jacqueline de. Histoire et Raison chez Thucy
dide. Paris: Les Belles 'Leltres, 1956. p. 223).

Tucidides celebra, pelo relato historico, a poten
cia ateniense, mas -ele a considera, ao mesmo tempo,
como uma excec;ao e como condenada a urn -eterno
recomec;o. Esse horizonte dramchico de denota que
convem ultrapassar corresponde ao estado de espirito
desse fim do seculo 5° a.C., consagrando 0 fim do
mundo das cidades e 0 advento de entidades politicas
mais amplas. Alguns encontram: no seculo seguint~,
uma saida na defini,ao de uma politica a escala da
Grecia, depois, em escala pan-helenica. A outra' via,
nesse mundo em mutac;ao, e a via filos6fica, aquela da
procura de uma sabedoria pr<itica e da defini,ao de
uma nova etica. Ea escolha dos filosofos que preferem
retirar-se da vida publica para melhoT reavaliar os
principios da a,ao. Assim, Piatao parte das conclusoes
de Tucidides, ou seja, a oposi,ao entre for,a e justi,a
como preliminares para sua obra filosofica e ve-se So
crates canter as jovens que, como"Alcebfad~s ansia
yam por 'lan,ar-se na vida publica: "Sabes apenas 0

que e 0 bern?" pergunta-lhes (Platao, citado por Jac
'queliile de Romilly, Thucydide et I'imperialisme athtnien,
conclusao) .
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A ERUDI<;:Ao

Nos seculos 15 e 16, 0 Renascimento revisita"e
acentua a cisao, oriunda da Antigiiidade, entre histo
ria e literatura. 0 projeto de uma historia total e a. .

abertura para noVas fontes que nao sao mais exciusi
vamente literarias alimentam-se do progresso dos no
vas metodos que seconstituem como outras tantas
dencias auxiliares da historia (d. HUPPERT, Georges.
L'Idee de l'histoire parfaite. Paris: Flammarion, 1973).
Urn publico apaixonado por historia pretende aIi
mentar'suas conviCc;5es iJoHticas e nacioRais e satisfa
zer sua curiosidade em rela,ao a Antigiiidade e as Ori-

- gens da Fran,a. Nesse publico, a preponderanda de
pessoa~ "togadas" e notavel. Dos 378 autOres france
ses, entre 1540 e 1548: 178 sao magistrados, oficiais,
juizes ou membras do Parlamento de Paris. Guillau
me Bude e numerosos juristas permitem urn progres
so de analise filologico assim como 0 do estudo de as
pectos, concretos da sociedade como --a direito au a
moeda, renovando, de maneira espetacular, 0 conhe
cimento do passado. 0 interesse historico pelo perio
do antigo, que fascina 0 espfrito da Renascenc;a, nu
tre-se do progresso da arqueologia, da numismatica e
do nascimento de uma grande corrente reformadora
nos meios juridicos, ilustrada, principalmente, por
homens como Jacques Cujas ou Fran,ois Hotman.
Essa corrente prega 0 retorno ao direito ronlano estu-

, dado. em rela,ao a evolu,ao social desse tempo,. Esses
~'I]Omens de toga, os novos produtores e consl,lmidores

de historia, lan,am as bases de urn metodo critico das
fontes. 0 humanismo COIlvida a urn retorno aos clas
sicos, ao gosto pelo antigo e a urn olhar deslumbrado
diante dos escritos dos historiadores gregos e roma
nos. 0 enornle sucessode Plutarco e de suas Vidas pa-
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rate/as, traduzidas, em 1559, para 0 Irances, atestam
essa extrema admirac;ao. Montaigne dini, vinte anos
mais tarde, que e1as sao 0 "breviario das damas" e
confessa, nos Ensaios: "Meu homem e Plutarco".

~ ruptura operada por Lorenzo Valla

Pode-se considerar que 0 grande acontecimen
to, decisive na oscilac;ao da noc;ao de verdade e quan
do Lorenzo Valla consegue estabelecer a lalsidade da
doac;ao de Constantino. Esse documento, importante
na partilha entre a autoridade papal e imperial. esta
belecia que tJ imperador Constantino teria dado ao
papa Silvestre a possessao de Roma e da ltalia e acei
taria a autoridade tempora~ do Vaticano sobre 0 Oci
dente cristao. Essa demonstrac;ao torna-se pedra an
gular do metodo critico: Valla consagra seus trabalhos
ao estabelecimento Q-e uma gramchica hist6rica da lfn
gua latina. Ele empreende, emlorno de 1440, a criti
ca da doat;ao de Constantino, enquanto estava na cor

, te do rei de Napoles, Alfonso de Aragon, usulruindo
da protec;ao desse principe.

, Pode-se avaliar a importancia da ruptura opera'
da por Valla, quando se sabe que, na Idade Media, a
verdade e estabelecida em lunc;ao, da autoridade que a
detem. Ora, Valla contesta a autoridade suprema, a do
papa, na demonstrac;ao dessa lalsa doac;a(). Desde as
primeiras paginas, Valla nao esconde a ambic;ao de seu
projeto:. "Eu pretendo agora escrever contra os vivos e
11aO rilais contra os mortos, contra uma autoridade pu
blica e nao contra uma autoridade privada. E contra
que autoridade? Contra 0 papa. que esta presQ nao so
mente a espada laica dos reis, mas tambem a espada
espiritual do supremo episcopado: de tal sorte que nao
se pode proteger-se dele, de sua excomunhao, de sua
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exeCrat;aO, de seu anatema, atras de qualquer escudo
de principe" (citado por BARRET-KRIEGEL, Blandine.
LHistaire ii Nige classique. paris: PUF, 1988. v. 2, p. 34).
A transgressao etao perigosa que seu estudo nao sera
publicado em vida, mas somente em 1517.

A recusa de Valla ap6ia-se em uma critica erudi
ta da lonte hist6rica. Ele recusa a tradic;ao teocratica
porque the parece i16gico que urn imperador se despo
je, -deliberadamente, de seu patrimonio. Alias, ele
aponta a contradic;ao desse exercicio de uma autorida
de temporal com os principios do Evangelho. A aceita
sao, pelo papa. de uma doac;ao que Ihe confere urn po
der temporal op6e-se ao ensino de Cristo pelo qual
"Meu Reino nao edeste mundo". Mas ele nao se lin1ita
a invocar essa falta de 16gica. A ruptura historiografica
que ele suscita e que modifica radicalmente 0 regime
de ve'rdade em hist6ria, prende-se aos meios utilizados
para delTIOnstrar a falsidade no escrito e aaudacia de
atacar urn texto sagrado autenticado pelo papa.
. Valla recenseia os multiplos erros linguisticos,
os "barbarismos" do falsario e os multiplos anacronis
mos hist6ricos, grac;as a urn excelente conhecimento
da civilizac;ao e da lingua latina. Ele conclui que se tra
ta de urn caso falso e, ainda mais, de uma lalsidade
grosseira. Ele pode, portanto, estabelecer com certeza
que essa doac;ao "nao loi eletuada no tempo de Cons
tantino mas bern depois dele" (citado por BARRET
KRIEGEL, Blandine. LHistaire ii rage classique. Paris:
PUF, 1988. v. 2, p. 37). Valla perrnitiu 0 aparecimento
da erudic;ao nos se'culos 16 e 17. A Iilologia hist6rica
loi uma antecipac;ao da atividade do historiador-anti
quario classico, uma atividade desprovida dos apoios
da instituic;ao, sem apoio logistico de uma verdadeira
politica da igreja ou do Estado. Alias. a descoberta de
Valla teria aberto a passivel discussao dos textos de di-
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reito canonico e inaugurado as controversias de inter:.
preta~ao dos textos sagrados ate entao subtraidos do
debate e que vao alimentar, no seculo 16, as divis6es
religiosas.

Certamente, a Idade Media ja estabelecia uma
distinc;ao entre as textos autenticos e os textos ap6cri
fos, mas a erudi~ao humanista da outro sentido a essa
distin~ao. Segundo Berqard Guenee, "os historiadores
da Idade Media nao critlcavam os testemunhos, eles so
consideravam as pessoas que testemunhavam" (GUE
NEE, Bernard. Ristoire et culture historique dans I'Occident
medieval. Paris: Aubier, 1980. p. 134). Na Idade Media,
o criterio que servia aos historiadores para hierarqui
rar suas fontes e assegurar a qualidade de sua docu
mentac;ao era, de fato, apresenta-Ias como "~utenti

cas". Mas, esse qualifica"tivo remete a uma autoridade
na qual e preciso acreditar. A urn documento "auten
·tieo" segundo a autoridade que emana de seu autor,
op6e-se 0 documento "apocrifo" que nao tern 0 bene
ficio da cau~ao das autoridades. Os historiadores cujo
trabalho tinha, originalmente, rela~ao com a verdade,
deviam, pOJ;tanto, conseguir.que seus trabalhos fossem
aceitos pelos poderes das cortes e das cidades.

Poder/saber

A rela~ao poder e saber e, entao, estreitamente
circular e nao ha outra hist6ria "que a hist6ria ofidal.
Quando 0 historiador Rigord escreve a historia do rei
Felipe Augusto ao redor de 1200 a pedido do abade de
Saint-Denis, ele deve submeter sua obra ao rei antes da
publica~ao "para que so entao ela se tome, pela autori
dade do rei, uin monumento publico" (citado por
GUENEE, Bernard. Histoire et culture historique dans 1'0c
cident medieval. Paris: Aubier, 1980. p. 137). S6 depois
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de obtida essa ben~ao do ppder politico que oS Gesta
Philippi Augustide Rigord foram incorporados as Gran-

- des cronicas de Franfa, consideradas, do seculo 13 ao se
cu16 15, como a mais autentica das hist6rias. Os histo
riadores, apesar de sua necessidade de rigor com a ex
pressao da verdade, coine~am a distinguir, no lim da
Idade Media, entre as fontes narrativas e as fontes di
plomaricas, estas ultimas Ihes parecendo .mais seguras,
porque seu horizonte permanece 0 de exprimir a ver
dade. A expres.sao e onipresente, sob. diversas formas:
veritas ,historiae, regula veritatis, ven"tas rerum, verax histo
ricus, veritas gestarum, intergra rerum veritas ... As procla'
mac;5es sao tanto mais insistentes quanto inais se per
cebe 0 mal-estar que desponta nos historiadores que
concebem sua fun~ao como 0 fato de dizer a verdade
mas que nao podem distanciar-se das boas gra~as do
poder estabelecido. Guillaume de Tyr escreve, no secu
10 12: "Se esconder a verdade dos fatos ja e. grave para
desqualificar urn escritor, a faltaque consiste em tachar
a verdade de mentira, em transmitir a posteridade cre
dula urn relato sem veracidade, e muito mais grave"
(citado por LACROIX, Benoit. L'Historien au Moyen Age.
Paris.: Vrin, 1971. p. 133). Mas, por outro lado, dizer a
verdade exp6e ao pior e ninguem pode, abertamente,
denegrir os comanditarios ou as autoridades que de
vern avalizar 0 discurso historico. E assim que Guillau
me de Malesbury constata que aquele que empreende
escrever a hist6ria de seus reis encontra-se, rapidamen
te,. em "pleno mar", amea~ado de naufragio.

P.ode-se avaliar, entao, a que ponto Valla, ata
(nndo a autoridade nlais eininente, 0 papado, realiza
uma v'erdadeira revolu~a,? historiog~atica. De fato, ele
consegue substituir a autenticidade baseada naauto
ridade pela autoridade baseada na verdade e abre urn
irnenso campo de investigat;ao, grat;as a esse equaliza-
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d~r de valldade, que DaD protege mais' as massas des
arquivos, ate entao a sombra da hierarquia dos pode
res. Os textos tarnam-se iguais em direito.e, portanto,
submetidos ao olhar critico. 0 efeito dessa descoberta
e considera.vel tanto no plano juridico quanto no teo
logico, porque. a questionamento de urn te~to q~e

pertence ao direito canonico inaugura a dlscussao
possivel dos te"tos sagrados ate entao subtraidos do
debate, da controversia.

NASCIMENTO DA DIPLOMATICA

o lugar da inova~ao:Saint-Maur

Esse estudo cientilico de urn documento textual
confrontado ao suposto contexto hist6rico teria sido
uma antedpac;ao essencial aeclosao erudita que viria.
Essa forma de escrita da historia, que seria qualilicada
de "historia-antiquclrio", desenvolve e codifica as regras
da critica das fontes, no seculo 17. 0 lugar da inovac;ao
situa-se entao, sobretudo, no seio da congregac;a? be
neditina de Saint-Maur. eriada em 1618, sob Lms 13,
essa congregac;ao beneditina conheceentao uma pro
lunda reforma cujo efeito permite a surgimento da pes
quisa historica grac;asa possibilidade oferecida aos
"mauristas" de liberar-se de.boa parte das tarefas mate
riais p~ra consagrar-se ao trabalho intelectual.

- Muitos monges dedicam-se a desenhar a estado
das bibliolecas da Ordem beneditina, de examinar os
manuscritos DaD somente para encontrar neles os tra
C;OS dos santos. prodigios, milagres mais edilicantes da
Ordem mas tambem para fazer urn levantamento dos
bens da congregac;ao. A abadia de Saint-Germain-des
Pres fkarla encarregada de tarnar-se 0 centro dos es-
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tudos eruditos desenvolvidos pela congregac;ao. 0 su
perior, Jean-Gregoire Tarrisse. fixa 0 protocol" da pes
quisa: encontrar os atos, lundac;6es e bens dos mostei
ros. ocupar-se da administrac;ao das abadias. de suas
regras e costumes com base nos documentos originais,
relevar os altos feitos e curiosidades l1aturais, eilume
rar a lista dos saptos, das rellquias e santuarlos, men
donar os castigos, prodigios, I)1ilagres, fatos edifican
tes; e, enfim, reunir todas essas informac;6es na histo,
ria dil ordem e da igreja (c!. BARRET-KRIEGEL, Blan
dine. ['Histoire aI'Cige classique. Paris: PDF. 1988.4 v.).

Urn ensino historieo e dispensado aos 1110nges
dedi,adbs a essa pesada responsabilidade da qual de
pende a ramificac;ao da Ordem. 0 programa estabele
cido e dividido em Ires partes: 0 estudo das antlgiiida - '
des classicas, 0 das antigiiidades nadonais e, enfim,
uma inicia\,ao ao metodo historieo. Das qwirenta oeu
pac;6es possiveis para os membros da congregac;ao,
mais da metade sao reservadas aos estudos e destes,
dois terc;os sao consagrados a historia. Do saber fazer e
da minucia do trabalho de erudic;ao que resulta disso
advira a famosa expressao de "trabalho de beneditino".

No lim do seculo 17, a congregac;ao de Saint~

Maur e urn verdadeiro estado .no Estado, com 179
mosteiros e 3000 religiosos. Segundo Momigliamo, °
trabalho desses "antiquarios", muitas vezes associado a
uma mudanc;a de gosto, inaugura, sobretudo. "uma re
voluc;ao do metodo historico" (MOMIGLlANO, Arnal
do. Problemes d'historiographie a11cien11e et modeme. Paris:
Gallimard, 1983). Esses especialistas em patrologia, em
numismc3:tica, esses orientalistas nao se retmenl as ter
c;as e domingos na biblioteca de Saint-Ger~arn pela
preocupac;ao do detalhe, mas com a vontade de ter
aeesso as antiquitates, com "a ideia de uma civiliza\,ao
devolvida a vida pela reuniao ordenada de todos os
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vestigi~s do passado (Ibid., p. 251). Seu projefo de con
serva<;ao, de organiza<;ao dos catalogos tambem esta
animado pela preocupa<;ao da busca.da verdade.

Mabillon

E no quadro proplcio dessa efervescencia inte:
lectual que Jean Mabillon (1632-1707), beneditino de
Sainl-Maur, publica A Diplomdtica, em 1681, obra que
cria uma novadisciplina. A Diplomdtica suscita uma
grande'poh~ll1icaque opoe duas congrega<;oes concor
rentes. Em 1675; 0 jesuita Papenbroeck poe em causa
a autenticidatle dos documentos merovfngios deposi- 
tados na abadia de Saint-Denis. A resposta de Mabillon
consiste em deslocar a controversia. Anies de esgotar
se numa acumula<;ao indefinida de prevas para defen
der ahoma da ordem de Sao Bento, ele opoe ao adver
sario seu metodo de abordagem histori<;a publicando
dais ensaios prepa~~torios- a sua Diplomdtica: Memoria
para justificar 0 procedimento que adotei na edigao das vidas
de nossos santos e Breves reflexoes sobre algumas regras da
historia. A primeira regra conferida a historia por Ma
billon e a busca da verdade: "Como 0 amor da justi<;a
e a primelra qualidade de urn juiz, tambem a primei
ra qualidade de um historiador e 0 amor e a procura
da verdade das coisas passadas" (MABILLON, Je,an.
Breves reflexions sur quelques cegles de l'histoire. Paris:
POL, c1990. p. 104). A historia, com Mabillon, objeti
va seus metodos. A deontologia da verdade que ani
ma 0 progresso da erudi<;ao passa pelo trabalho da
prova, 0 reconhecimento e a utiliza.;ao dos documen
tos originais. E nesse quadro que Mabillon estabelece
a superioridade da pluralidade dos testemunnos sobre
a antigiiidade e a altura hierarquica dos que testemu
nha01. 1sso exige do historiador urn verdadeiro pacta
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de sinceridade em seu trabalho. "Nao e suficiente a
um homem que se dedica a historia ter amor pela bus
ca da verdade, ele ainda deve ter sinceridade para
dize-Ia e escreve-la com tao boa fe quanto acredita
nela" (Ibid., p. 107).

Essa nova disciplina constituida pela diplomdtica
da-se por fun<;ao .contribuir para formular, com clare
za, regras que permitam distinguir e classificar as car
tas antigas, julgar velbos titulos. a estudo erudito
prende-se ao documento em seu conteudo, 111as tam
benl e atento -aos suportes materiais utilizados: 0 dpo
de tinta, as folhas de perg'Ullinho, a figura das letras,
osselos, as formulas ... A favor da diplomdtica, Mabillon
inscreve a historia na serie das discipijnas'do conheci
nlento e acentua, portanto, a separa<;ao Com a literatu
ra, origem do genera historico, em nOllle de regras es
tr,itas de ~onformidadena abordagem da massa arqui
vlstlca. 0 que desaparece com a diplomdtica sao os ar
ranjos dos historiadores medievais justapondo relatos
militares, diplomaticos e relat,lS de prodigios divinos.
Com velas de urn enorme esfor<;o arquivlstico para ex
trair deles as cartas autentificadas que se tornarao bern
c?mum da comunidade historiadora culta. Como 0 es
creve 0 historiador Marc Bloch: "Nesse ano - 1681/- a
crftica dos documentos de arquivos foi definitivai'nen
te fundada" (Apologie pour l'histoire. 1941. Paris: Ar
mand Colin, 1974. p. n). Se a diplomdtica contribui de
maneira _decisiva para constituir os fUl1damentos da
erudi<;ao historica, ela tambem tern limites, tanto de
ordem filosofica quanto epistemologica.

Mabillon, contribuindo para a arte do dicioOil"
rio, do cataJogo e, portanto, para 0 estabelecinlento de
um sistema geral de classifica<;ao, pertence aquela ida
de da representa<;ao classica tal como a refere Michel
Foucault "Esse espa<;o aberto na representa<;ao por
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uma analise que se antecipa a possibilidadede no
Olear" (FOUCAULT, Michel. Les Mots et les Chos,es. Paris:
Gallimard, 1966. p. 142). 0 trabalho de erudi~ao em
preendido por Mabillon teria preparado a classifica~ao'

posterior' das especies de botanicos e zoologos como
Lineu, Jussieu, Cuvier ou Geoffroy Saint"Hilaire: "A
gramatica dos diplomas antecipou 0 lexico das floras e
das faunas" (BARRET-KRIEGEL, Blandine. L'Histoire a.
I'ageclassique. Paris: PUF, 1988. v. 2, p. 203). Mas os li
mites do metodo podem ser lidos no convite a uma
ascese que se prende a unl retraimento do campo de
observa~ao, a uma depura~ao radical para que a or
clem predomine sobre a histori~idade: A diplomatiea de
Mabillon perten,e a episterna desse secillo 17 que se
esfon;a. por categorizar,baseado num processo massi
vo de simplilica~6es para estabelecer taxinomias: "0
que realmente mudou nao e 0 desejo de saber, mas
uma nova maneira de associar as coisas, ao mesmo

. tempo, com 0 olhar e com 0 discurso. Vma nova ma
neira de fazer historia" (FOUCAULT, Michel. Les Mots
et les Chases. Paris: Gallima'rd, 1966. p. 140).

A derrota da erudi~ao

Entretanto, essa revolu~ao do seculo XVll per
manece senl dias seguintes inlediatos .. ,A filosofa
Blandine Barret-Kriegel' mostrou bem em que 0 se
culo 18 foi 0 seculo da "derrota daerudi~ao" (BAR
RET-KRIEGEL, Blandine. L'Histoire a I'fige ciassique.
Paris: PUF, 1988. t. 2: La DeJaiie de i'erudition. Paris:
PUF, 1996) . Esse Iracasso e atestado pelas proposi
<;6es de Jean d'Alembert em 0 discurso preliminar da
enciclopedia, publicado em 1751: "0 pais da erudi~ao

e dos fatos e inesgotavel: quer-se aumentar, todos os
dias, sua substancia por aquisic;;oes .que· se ,fazem sem
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esforc;;o~ Ao contrario, 0 pais da razao e das descober
tas ede pequena extensao e, muitas vezes, em vez de
se apr~nder 0 que se igno~ava s6 se consegue, a f~)f<;;a
de mUlto estudo, desaprender aquilo que se acredita
va saber" (citado por BARRET-KRIEGEL, Blandine
L'Histoire a I'fige classique. Paris: PUF, 1988. v, 2, p:
307). Entretanto, depois do longo eclipse do seculo
18; ~o longo do, qual a associa~ao tentada pela diplo
matlea, entre a Imgua, a fe e a lei sera desfeita, a em
di<;;.ao s~ v?l.ta a se tornar urn valor cardinal da pes
qUlsa hlstonca no lim do seculo 19.

o DISCURSO DO METODO

A profissionaliza~ao da hist6ria

Com 0 seculo 19, qualilicado de "seculo da his
toria"; 0 genero historico se profissionaliza, dotando
se de urn metodo com suas regras, seus ritos, modos
particulares de entronizac;;ao e de reconhecinlento. as
historiadores da escola qualificada de "metodica" co
locam:...se como cientistas puros e duros e anunciam
uma ruptura radical com a literatura (c!. DELACROIX
Christian; DOSSE, Ftan~ois; GARCIA, Patrick. Les cou:
rants historiques en France, XIX"XX'siecle. Paris: Armand
Colin, 1999, 'ColI: "U"). Eem 1880 que se criOll uma Ii
cenc;;a d.e ensino da hist6ria g.ue se dissocia, nessa epo:...
ca, da hcen<;;a Hteraria, ate entao indiferenciadas. Essa
profissi~naliza~ao da historia cantem em si todo lim
si~tema de signos de perten~a a urn perfil singular. 0
hlstonador apresenta-se, por meio de seus escritos, na
humilde situa~aode pertencer a uma comunidade de
sabios, no seio da qual sua subjetividade e mantida' a
parte: a bom historiador ereconhecfvel por seu arnor

37



A historia

ao trabalho, sua modestia e criterios incontestaveis de
seu julgamentb cientifico. Ele rejeita em bloco 0 que
Charles-Victor Langlois e Charles Seignobos, os dois
grandes mestres da ciencia historica- na Sorbonne, au
tores da lamosa obra destinada aos estudantes de his
toria, Introduqiio aos estudos historicos (1898), chamam:
"a ret6rica e as aparencias" ou "micr6bios literarios"
que poluem 0 discurso historico culto. Imp6e-se um
modo de escrever que apaga os tra,os da estetica lite
raria em proveito de uma estilistica quase anonima de
valor pedagogico, a tal ponto que ela e objeto de tro
cadilhos de Charles Peguy que estigmatiza: "a Lan-

'" glois tal como e falado", reprovand,o na historia seu
cuho da ciencia, sua obsessao pela critica em detri
mento da qQalidade estetica.

Revistas eruelitas multiplicam-se. Em primeiro
lugar, os jovens eliplomados lundam a Revista das ques
toes hist6ricas, em 1866, com 0 objetivo de um grande
trabalho de revisao historica para defender os. valores·
do Antigo Regime e a uniao da Monarquia e da Igreja.
Muito marcada por pertencer ao grupo de legitimistas,
essa revista DaO deixa de ser uma revista"erudita de ca
rater cientifico. as republicanos, que vao constituir 0

que se denOlninara de escola met6dica, reagrupam-se,
por sua vez, em uma nova revista, com a cria~ao, dez
anos mais tarde, da Revista historica, em" 1876. Essa es
cola teve 0 merito de assumir a heran~a da erudi\ao no
quadro de uma III Republica que procurava estabilizar
se politicamente, apesar do redemoinhodo Caso Drey
fus e urn territ6rio nacional diminufdo da Als~cia e da
Lorena, inspirando-se na efica,cia dos metodos "alenlaeS.
No fun do seculo 19 e inic-io do s.eculo 20,'assist.e-se a
uma prolilera,ao de revistas especializadas em historia
com a cria,ao, em 1899, da Revista da hist6ria moderna e .
contemporiinea, depois da Revista do secuio XVI, dos anais
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revolucionarios, do Boletim eco1tomico da Revolu(aofra1tce
sa, da Revista dos estudos napoleonicos ou ainda da Revista
de historia das doutrinas economicas e sociais. A profissiona
liza\a.o caminha lado a lado com urn novo sistenla de
valores que coloca em primeiro plano a pesquisa da .
verdade, a reivindica,ao da objetividade.

A escola melodica

No editorial - manifesto da escola metodica,
aparecido no primeiro numero da revista historica,
"Sobre 0 progresso dos estudos historicos na Fran,a
desde 0 seculo 16", Gabriel Monod mostra a via do
duplo modelo da historia profissional: a Alemanha
capaz de organizar urn~nsino universitario eficaz e a
midi,ao erudita Irancesa depois dos trabalhos dos be
neditinos. Ele considera que "e a Alemanha que con
tribuiu com a maior parte do trabalho historico de
nosso seculo ... Pode-se comparar a Alemanha a Ul~l

vasto laboratorio hist.orico· (MONaD, Gabrie-!' Du.
progres des etudes historiques en France depuis Ie
XVIe siecle... Revue historique, n. 1. 1876). Monod
acrescenta que seria errone'o considerar os alemaes
como eruditos desprovidos de ideias gerais, diferentes
dos Iranceses. A proposito de seus trabalhos, ele es
creve ""nao sao as fantasias Jiterarias, inventadas em
urn momento ao capricho da imaginaC;ao; 11.10 sao sis
temas au teorias destinados a agradar por sua bela
aparencia e'sua estrutura artfstica; sao ideiasgerais de
carater dentilico' (Ibid.).

A comissao de reda,ao da Revista hist6rica laz tra
balhar ern conjunto toda uma gera,ao mais antiga
como aquela representada por Victor Duruy, Ernest
Renan, Taine ou Fustel de Coulanges ea mais jovem
como Gabriel Monad, Brnest Lavisse, eln torno de urn
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axiOlna, ° da his.t6ria. como "ciencia positiya". Preten
dendo escapar ao subjetivismo, os promotores da re
vista dizen1-se partidarios da in1parcialidade em nome
da ciencia e do 'resp.eila averdade: "N6s'na9 toman10S
nenhu!)la bandeira, nao professamos nenhum credo
dOgn1at,ko, nao nos subineten10s as ordens de nenhum
partido; 0 que nao quer dizer. que nossa revista sera
uma babelen1 que todas as opini6es v1rao se manifes
tar. 0 ponto de vista estritamente cientlfico ao qual nos
apegamos sera suficiente para dar a nossa cole<;ao a
unidade de tom e de carater" (Ibid.). Mas, atras do es
tandarte cientffico, tendencias implfcitas ou explfcitas
d~sJ)ontain COlT~_O evidencias, nesses historiadores n1e
todicos. Eles todos aderem a uma visao progressista da
historia segundo a qual o'historiador trabalha e esta a
servi<;o do progresso do genera humano. A marcha
para 0 progresso desdobra-se como uma cumula<;ao do
trabalho cientffico, numa abordagem linear da historia,
enriquecida pelo aporte das ciencias auxiliares - antro
pologia, filosofia comparada, numismatica, epigrafia,

. paleografia ou ainda diplomatica - que dao urn aspec-
to cada vez mais Inoderno ao seculo 19.

Evidentemente, depois de Sedan e da amputa<;ao
do territ6rio nacional, todo esse esfon;o coletivo\e colo
cado a servi<;o da patria. A finalidade nacional e expli
cita e 0 trabalho hist6rico visa ao rearmamento lnoral
da 11a<;ao: "13 assin1 que a hist6ria, sern se propor at/tro

objetivo ou outro Jim que 0 proveito que se tira da verdade,
trabalha de maneira secreta e segura para a grandeza da
Patria, ao mesmo tempo que para 0 progresso do gene
ro humano" (Ibid.). Mobilizado por urn objetivo claro e .
que se coaduna (lOIn a necessidade nacional imperiosa,
Monod pretende cimstituir uma verdadeira comunida
de historiadora, unificada pelq preocupa<;ao com 0 me
todo e1icaz e fortalecendo-se pelo aCllmulo gradual dos
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trabalhos do oJicio do historiador desde 0 secufo 16.
Para ele, nao ha tensao entre 0 objetivo cientffico e 0

objetivo nacional, tanto mais que as fontes arquivisticas
e os trabalhos historicos acumulados desde 0 seculo 16
foram, no essencial a base da matriz nacional.

Urna ciencia da contingencia

A disciplina historica, que se torna aut6noma
no plano universihirio, deve pensar seu desenvolvi
mento desvinculado da literatura, da mesma manei
ra que ela deve vir<;tr as costas a filosofia que se cons
titui, ao meSillO tempo, num curso especffico. Assim,
ela e pensada, por essa escola, como uma ciencia do
singular, do contingente, do ideografic'o em oposi<;ao
aepistemologia das ciencias da natureza que podem
visar a elabora<;ao das leis, de fenomenos iterativos
logo, do nomotetico. Reencontrando a -inspira<;ii<;
erudita e sua preocupa<;ao de critica das fontes, Lan
glois e Seignobos escrevem juntos as regras de au
tentica<;ao da verdade segundo os procedimentos de
urn conhecimento historico que e apenas 0 conheci
me11-to indireto, ao contrario das ciencias experimen
tais: "De in{cio, observa-se 0 "documento. Ele e igual
ao que era quando foi produzido? Nao se deteri~rou

depois? Procura-se saber como ele foi fabricado para
restitui-Ioa necessidade de seu t.eor original, depois
determinar sua proveniencia. Esse priIneiro grupo de
pesquisas previas,' que indde sobre a escrita, a lin
gua, as formas, as fontes, etc., constitui 0 dominio
particular da CRfTICA EXTERNA ou critica de erudi
<;ao. Em seguida, intervem a CRfTICA INTERNA: ela
trabalha, por meio de raciocinios por analogia, em
prestados apsicologia gera!, para representar oS'esta

·dos psicol6gicos que 0 autor do documento atraves-
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sou. Sabendo 0 que 0 autor do documentp disse, per
gunta-se: 1) 0 que que ele quis dizer; 2f se ele acre'
ditou no que disse; 3) se ele foi induzido a acreditar
no ~que acreditou" (LANGLOIS, Charles-Victor:
SEIGNOBOS, Cparles, Introduction aux itudes
historiques. Paris: Hachette, 1898. p. 45-47. Reed.
Kime, 1992).

Sua pedagogia das ciencias historlcas da as cos
tas afilosofia para constituir as regras do oficio do his
toriadpr que "tern urn oficio de trapeiro", gra~as a urn
metodo cujo valorheoristico e antes pedagogico que
especulativo: "A historia cora a credulidade, essa for
ma tao difundida de covardia intelectual". Encontra
se nessa tentativa a mesma preocupac;ao que no edi
,torial-manifesto de Monod, de 1876, de assentar urn
bloco republicano ainda novo e fragi! sobre a uniao
estreita da ciencia e da pedagogia.

Vma preocupa~aodidatica

Os historiadores da escola nlet6dica nao eram
os ingenuos pelos quais os fazem passar. Nao se pode
dizer que des cultivavam urn fetichismo do documen
to e que eles negavam a pertinencia da subjetividade
historiadora. ConlO bern mostrou 0 historiador Antoi
ne Prost, eles tillham plena consciencia de que a his
toria econstru~ao (PROST, Antoine. Seignobos revisi
te. Vingtiemesiecle, n. 43, juil./sept. 1994, p. 100-117).
Sinlplesnlente, a escol.;t nIet6dica via a grandeza do
historiador elU sua capacidade de controlar sua subje
tividade, de colocar-lhe urn freio. Ii verdade, contudo,
que a afirma~ao disciplinar da historia repousa sobre
duas exigencias consideraveis: uma escritura pura
mente ascetica e uma preocupa~aoessencialmente di
datica, que desvia os pesquisadores de qualquer inter-
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rogac;ao sobre a historia como e'scritura. EUlna esco
lha deliberada, a da historia que procura os caminhos
do rigor afastando-se de suas origens litenirias: "A his
toria ja sofreumuito por ter sido urn genero oratorio.
As formulas da eloqiiencia nao sao ornarnentos ino
fensivos; elas escondem a realidade; elas desvialn a
aten~ao dos objetos para dirigi-Ios para as formas; elas
enf~aquece1)1 0 esfor~o que deve consistir [...] em re
presentar as coisas e compreender suas relac;6es"
(SEIGNOBOS, Charles. L'Ristoire dans /'enseignement

. secondaire. Paris: Armand Colin, i 906. p. 38-39).
Langlois e Seignobos estao conscientes que os

"fatos" sobre·os quais os historiadores trabalham re
sultam de uma constru~ao social que conVern colocar
em perspectiva, grac;as a urn nletodo crhieo dos docu
mentos tanto no ponto de vista externo, de sua au
tentifkac;a/o quanta no plano interno, qualificado
tambt'm de hermeneutica: "Tambem a arte de reen
nhecer e determinar 0 sentido oculto dos textos sem
pre teve grande espaC;o na teoria da hermeneutica,"
(LANGLOIS, Charles-Victor; SEIGNOBOS, Charles.
Introduction aux etudes historiques. Paris: Hachette,
1898. p. 131).0 documento, considerado como 0 ul
timo estagio ?e uma longa serie de operac;6es, s6 re
cebe seu sentido depois do processo de desvelamento
de todas as operac;5es que conduziram seu autor a
torna-Io visivel.

Seignobos que se tornara a "cabe~a-de-turco" de
Lucien Febvre, servindo de cavilha para nielhor promo
ver 0 'programa de ruPtora com' os Anais a partir dos
anos 1930, corresponde multo pbuco Ii caricatura do ob
cecado pela, historia batalha, puramente politico, que se
faz dele. Como lembra Anioine Prost, ele definiu muito
cedo, em sua carreira, urn projeto de historia social, es
crevendo em seu priJT!eiroartigo, em 1881, que "a his-
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toria tem pOl' finalidade descrev"r, pOl' meio de docu
mentos, as sociedades passadas e suas metamorfoses".

A historia nao e mais. para Seignobos, como foi
dito mais tarde, a simples restitui<;ao de documentos
apresentados CODIO fatos em sua autenticidade, mas,

I ao cODtrjrio, uln-"pro~edimento de 'conhecimento in
direto, hipotetico, dedutivo, 0 que ele ressalta ainda
em 1901: "Todoconhecimento historico sendo indire
to, a hist6ria e essencialmerne uma' cii~ncia de racioci
nio" (SEIGNOBOS, Charles. La Mithode historique
appliquee aux sciences sociales. Paris: Alcan, 1901. p. 5) e
acrescentar que, "de fato, em ciencia social,. opera-se
nao lnais conI objetosreais, mas com repres~nta~oes

que fazemos dos objetos. Nao vemos os homens, os
aniDlais, as casas que recenseamos, nao vemos as ins
titui\'oes que descrevemos. Somas obrigados a imagiR

nar os homens, os objetos, os atos, os motivos que es
tudamos. Sao as imagens que sao a mateda priitica da
ciencia social; sao as imagens que analisaDlos" (Ibid., 
p. 118). Entretanto,'em uma epoca em que 0 historia
dor considerava que uma vez estabelecida a autentici
dade do factual relatado, sua missao estaria terminada
e 0 dossie eSllldado definitivamente fechado, e do lado
das ciencias da natureza que se encontra 0 modelo da
escritura historica.

o caso Fustel de Coulanges

Se ha um historiador cujo proposito, na matu
ridade da vida, sobre a metodologia da"hist6ria corres
ponde a ingenuidade denunciada mais tarde pelos
Al1ais, e aquele historiador que representa uma gera
~ao mais antiga dii Revista historica, Fustel de Coulan
ges. Ele represevta um •caso" como bem analisou
Fran<;ois Hartog (Le XIX' siecle et /ihistoire, Le cas Fustei
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de Coulal1ges. Paris: PUF, 1988). Fustel come<;oll slIa
carreira de historiador com uma obra inovadora con
sagrada aCidade al1tiga, pllblicada em 1864. Sua ;ema:
tica gira em torno de uma historia problematizada e
largamente aberta sobre os fenbmenos da sociedade, a
tal ponto que Marc Bloch louvara, nele, 0 fundador da
hist6ria social. Fustel pretende mostrar (Olno se cons
titui e se dissolve 0 vinnilo social em Roma. Depois do
fracasso de Sedan: ele pretende dissociar uma aristo
cracia baseada nas liberdades da deriva constituida
pelo despotismo. Ele construiu entao lim quadro bi
nario da obra na .hist6ria 'e op6e Ulna aristocracia
presa dos perigos decorrentes da democracia. Tal vi
sao sep~ra-o da tentativa de enraizamento historico
da Republica 'democnhica de outros historiadores
lllet6dicos. Ele singulariza-se, ainda; eHminando
qualquer validade quanto a contriblli<;ao do; ale
maes, considerando que as rafzes da Fran\,a enCOll

~ram-se apenas na Rama antiga. Fustel distancia-se
tanto dos republicanos quanto dos liberais a partir do
acontecimento de 1870, qlle desempenha para ele 0

papel de um traumatismo que 0 faz aderir ao pensa
m.ento tradici{)nal. Vma violenta polemica 0 opoe a
Gabriel Monod, em 1887, em um artigo "Da analise
dos text os hist6ricos" sobre quest6es de metod,': Ele
contesta as teses germanistas favorecidas por Monod
na revista concorrente aRevista hist6rica, a Revista das
questoes historicas. Nesse artigo, Fustel evidencia wn
verdadeiro culto id61atra do documento, comparan
do 0 historiador ao quimico: ":6 preciso debru<;ar-se
sobre a analise. Muitos falam disso, poucos 0 prati
cam. Ela e~_ em hist6ria comb em qufInica, uma ope
ra<;ao delicada. Ela deve, pOl' um estudo atento de
cada detalhe, extrair de urn texto tudo 0 que Sf en- .
contra la, ela nao deve introduzir nele 0 que nao se
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encontra nele" (De l'analyse des textes historiques,
1887, retomado par HARTOG, Fran,ois. Le XIX' siecie
et i'histoire. Le Cas Fustei de Couianges. Paris: PUF, 1988.
p. 351-352). 0 trabalho de discrimina,ao consiste
em isolar, depurar e decompor 0 texto. Fustel reduz
a leitura e a interpreta,ao da hist6ria a uma simples
restitui,ao do documento como verdade: "Nao ha
necessidade de dizer que a verdade historica so se
encontra nos documentos" (Ibid., p. 349).

o historiador deve, portanto, limitar-se a expli- '
citar 0 sentido de cada uma das palavras,' it marl'eira do
filologo. Todas as implica,5es subjetivas do historiadar
devem ser banidas porque 0 metodo seguido so pode
ser estritamente indutivo e 0 historiador deve deixar
suas hipoteses no vestiario para colocar-se totalmente
a servi,o do texto, apagando-se totalmente. 0 proces
so do·conhecimento e entao considerado direto, resul-

, tando apenas do discernimento do olhar.,
A via real da historia e ,entao a filologia, por seu

, respeito da literalidade e par sua preocupa,ao de le
vantalnento exaustivo. Fustel restringe, portantor a
prcitica historica a urn cientificismo reativo,a urn em
penho crispado sobre os textos, it recusa de toda for
nla litenlria da escritura hist6rica e it anula~ao do his-

, toriador: "0 melhor hislOriador e aquele que se fixa
nos textos, que os interpreta com mais justeza, exati
dao; e preciso nlesmo q~e ele s6 escreva e ate pense
segundo os textos" (COULANGES, Fuster de. La
Monarchie fra1'lque. Paris: Hachette, 1888. p. 33).
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, ,

PaUBIa: A PRaCURA DE CAUSALIDADES

Alem da busca da verdad~que conduz 0 gene-
ra his~6rico a dissociar-se. da fic~ao; e a uma procura
de explica~ao do caos, a Ulna tentativa de ordem ex·
plicativa que os historiadores se entregam desde a An
tigtiidade. A 'historia identifica-se (Onl essa jnvestiga
,ao das causas desde Polibio, no seculo 2° a.C. Polibio
teve por o~jetivo compreender par que ele atravessou
a experieritia tragica da guerra e da deporta,ao. Nas- .
cido na Grecia, numa pequena cidade da Arcadia, Me
galopolis, sob domina,ao macedonia, Poliblo fazia
parte do grupo dos notaveis aqueus que 0 senado ro
mano decide deportar para Roma para submeter, de
finitivamente, essa regiao ao Imperio romano. E em
Roma, enqua.nto estrangeiro e vencido, que Polfbio
esfor~a-se para compreender 'os fundamentos dessa "
domina,ao. Retido durante dezessete anos fora de seu
pais, Polibio' conhece uma verdadeira muta,ao em
contato com Roma, que tennina por conquistar sua
adesao. Ali, ele usufrui numerOsas prote,iies que lhe
permitemfreqiientar os meios dirigentes. Sua iInensa
obra Hist6rias, dois ter,os da qual desaparecidos, e to
talm,ente animada por esta questao central: "Como e
gra~as a que tipo de governo 0 Estado romano conse
guiu coisa sem precedentes, estender seu domfnio a ~

quase toda a terra habitada e, isso enl menos de 53
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anos?" (POLYBE. Histoires. Paris: Les Belles Lettres,
1969. I. I, preface). Para responder a essa questao, Po
libio esta respaldado por sua posi<;ao transversal entre
a civiliza<;iio grega decadente de que provem e a civi
lizac;ao romana em expansao aqual ele tennina por
aderir a ponto de tomar-se ardente defeqsor de seus
valores. Esse itinerario faz dele urn. caso singular para
observar e analisar a evolu<;ao de sei.I tempo, a partir
desse espa<;o intermediario, a dobiadi<;a de dois mun
dos. Sua experiencia pessoal e os testemunhos que ele
recolhe tomam-se outras tantas fontes de suahistoria.

A hist6ria pragmatica

Mais que qualquer outro ate entao, Polibio re
f1etiu nos problemas de metodo, de organiza<;ao do
material historico, mesmo se se deve evitar 0 anacro
nismo de atribuir-lhe criterios modernos da ciencia
hist6rica porque s'ua narrac;ao historica esta sob 0 rei
no da dike (justi<;a). Segundo Polibio, a historia deve
resolver uma equac;ao e fornecer os elementos, de ex
plica<;ao, hierarquizar as causas dofenomeno observa
do e evitar ser UI11a sinlples pintura exterior ou pura
ennmera<;iio de peripecias. Renunciando, deliberada
mente, a agradar, ele pretende sacrificar tudo a sua
preocupa<;ao de metodo, fazendo a escolha da serieda
de COIn risco de austeridade: "Eu me vi em situac;.3.o de
s6 agradar a unla categoria·de leitores e s6 posso ofe
reeer, a maioria do publico, urn texto rebarbativo"
(Ibid., IX, I). Polibio definiu bem 0 tipo de historia
que ele pretende promover, ele emprega 0 qualificati
vo "pragnultica" que recobre, essenciah11ente. 0 fato
de que-a historia eensino.

A historia pragmatica, segundo Polibio, estrutu
ra-se enl torno de tn?s iInperativos: explicar,expondo
as causas e os efeitos dos acontecimentos; julgar, can:
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siderando a justi<;a e a oportunidade das decis6es e dos
atos dos homens; advertir, mesclando 0 relato hist6ri
co corn preceitos. 0 segl)ndo sentido do qualificativo
de pragmatico ern Polibio e designar na partilha entre
uma historia fabulosa, aqu~a da filia<;ao de deuses le
gendarios ou aquela de migra<;6es de povos e funda
<;6es de cidades e a historia seria que se releva da di
mensao pragmatica, pelo desdobramento metodologi-

, co que ela exige. A historia ganha assim, ern inteligi
bilidade, 0 que ela ,perde ern emo<;iio e 0 metodo apo
dictico preconizado subordina tudo a demonstra,iio
segundo urn sistema de provas hierarquizado.

A grande originalidade de Polibio e submeter
seu relato as exigencias do problema que 0 historiador
deve resolver: "Quando se escreve ou se Ie historia, '
deve-'se dar menos importancia aos fatos enl si mes
m9s do que ao que precedeu, acompanhou ou resul
tou dos acontecimentos; porque se se retira da hist6ria
o como, 0 porque, 0 objetivo pelo qual 0 ato foi efetua
do e seu tim logico, 0 que resta nao emais que urn ato
de bravura e niio pode tomar-se objeto de estudo; isso
pode distrair por alguns lnomentos, mas nao serve
para nada, no futuro" (Ibid" III, 31. 11-13).0 historia
dor e portador de '!m crivo de inteligibilidade abstrata
que Ihe permite ler 0 caos do real. Urn acontecimento
historico recebe, segundo Polibio, uma explica<;iio
completa apenas no centro da interferencia de tres

.pontos de vista: a determina<;iio de sua data, a modali-'
dade de seu desenrolar e a causa de sua irrup<;iio. Para
conseguir tal explicac;ao,/o historiador deve dominar
urn m~todo que Polibio qualifica de apodictico, 0 que
significa denlonstrativo em torno de urn sistema de
provas. Essa hist6ria apodietica necessita Ulna dernons
tra\ao continua que se empenha em pnwar que a ver
.sao dos fatos relatados e a rnais autentica, acompa
nhando-a de provas, mliltiplos testemunhos.
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.A investiga.;ao causal

Polibio apresenta a explica<;iio causal como a pri
meira condi<;ao da explica<;iio historica: "Eu afirmo ab
solutamente, esqeve ele, que os eleluentos mais nece,s
sarios da historia, sao as seqiiencias dos acontecinlentos
e AS concomitancias, mas, sobretudo, as causas" (Ibid.,
ill, 32.6). Ele se dedica, no Livro III de suas Hist6rias, a
uma verdadeira teoria 'geral das causas (ver PEDECH,
Paul. La Methode, historique de Polybe. Paris: Les Belles
Lettres, 1964). Urn acontecirnento so recebe sua signi'
fica<;ao a partir do momento em que 0 historiador pode
encontrar as causas e Polfbio propoe urn encadeamen

, to causal no qual se encaixam causas particulares e cau-
sas gerais. Ele critica, em relac;ao a isso, seus predeces
sores que durante muito tempo confundiram as causas
da guerra punica com 0 infcio da guerra. enquanto ele
pretende dissociar as causas, os pretexros e 0 come<;o da
guerra, tres momentos que devem perrnanecer numa
rela~iio de sucessao e niio de confusao.

PoliNo considera tambem que as "ausas siio a re
sultante de opera<;oes mentais que precedem a a<;ao
numa concep<;ao inteleetualista e psicologizante e ele '
recusa 0 fato de que fenomenos de ordem- ffsica ou ma
terial possam ser transforrnados 'em causas. Ao contra-

.rio dos fenomenos naturais. as causas advem de uma
.irnagina<;iio criadora, daraziio e de uma voatadeestrei
tamente subordinada ao entendimento. "Eu cham.o
causas, explioo Polfbio, 0 que esta na origem de nossas
escolhas e de nossas discussoes, isto e, as disposi<;oes
morais, as intenc;oes, tanto quanta as reflexoes que elas
suscitam em nos e pelas quais voltamos a tomar resolu
<;oes e fortnar projeros" (POLYBE. Histoires. Paris: Les
Belles Lettres, 1969. ill, 6).

Ele,dissocia. na analise conereta do fenomeno '
de guerra, tres etapas: 0 estudo das considerac;oes que

so BSCS'-J I iJFRGS
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levaram a pegar en~ armas, 0 exame das motivaqoes e
razoes invocadas pelos beligerantes e a exposi<;iio das
causas ocasionais da guerra. A proposiro da segund~

guerra punica, a tese de Polibio repousa sobre a con
tinuidade do antagonismo romano-p(mico depois do
primeiro conllito e ele privilegia 0 fator psicolggico,
designando como fator decisivo do confronto 0 espiri
to de vingan<;a do pai de Anlbal. Amilcar. A prova te
ria sido estabelecida por uIJ) juramento, prestado pOI
Anibal a pedido do pai; de jamais ser amigo dos roma
nOs. PolJbio insiste, portanto; DaO semente na pesqui
sa de fontes ,apoiando S'ija tese, mas tarnbem na iIn:
portancia dos fatores psicologicos, como 0 jogo com
plexo da vontade dos chetes, de suas ambi<;oes e seus
ressentimentos. Encontra-se ai a fun<;ao de Ii<;iio da'
historia para aqueles que sao chamades a exercer lUll

poder, porqu~ Polibio pretende demonstrar a irnpOI
tancia das faculdades intelectuais: "Niio h" escola mais
aut<~ntica nem melher exerdcio para as negocios po
liticos que as Ii<;oes da historia" (Ibid., I. 1).

PoliNo considera que uma das razoes que per
'mitiram aRoma- exercer tal p'oder ea forma da cons
tituic;ao que inclui. segundo ele, nao somente e regi
lue polltico Inas tambem os costumes da civilizac;ao
romana. A constituic;ao, em sua acepc;ao ampla, deter- .
nlina a causalidade historica rnais geral. "E' preciso
considerar, escreve, como principal causa em qual
quer -assunto. para a vitoria ou 0 fracasso, a estrutura
da constitui<;iio; dela derivam, como de uma fonte, as
ideias e as irriciativas' des atos assim' como seu resulta
do" (Ibid" V!, 2.9.10). Causas gerais, as constitui<;oes
tern uma propensiio a reger a propria evolu<;iio hist6
rica e e assim que a hist6ria de Esparta pode ser expli- .
cada, no essencial. pela constitui<;iio de, Licurgo.

Essas constituic;oes obedecem as leis qualifica
das.de naturais por Pollbio. A primeira lei eaquela da
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anacyclosii,. ou a regra de sucessao ciclica de regimes
·politicos. Pollbio retoma 0 esquema aristotelico da dis
tinc;ao dos tres regimes primarios e suas formas seeun
darias degeneradas: il realeza que se degrada em tira
nia, a aristocracia em oligarquia e a democracia em
oehloeratie. A evolu~ao historica parece condenada a
ver sucederem-se as formas puras, depois degenera
das, desses regimes politicos segundo uma ordem fixa
e circular. 0 unico meio de escapar a ~ssas revolw;oes
periodicas, a essa instabilidade cronica e estabelecer
uma constituic;ao mista que se inspira no que hii de
melhor nos tres prindpios da realeza, da aristocracia e
da democracia para evitar a decadencia de u"m sistema
unico que se encan1.inha, inevitavelnlente, para 0 ex
cesso. Entretanto, Polibio considera que ha tres mode
los que, por sua mistura, escaparam da anacyclosis e
conquistaram, portanto, uma forma de estabilidade; 0

regime espartano de Licurgo, 0 Estado cartagines e a
constitui~ao romana. A segunda lei natural destacada
por Polibio e a assimila~ao das constitui~6es aos orga
nismos'vivos passando, inelutavelmente. por tres es..
tados: 0 crescimento, a maturidade e 0 declinio.Essa
lei vern, alias, abalar a procura de estabilidade e entra
em contradi~ao logica com a ideia de urn regime mis
,to que seria capaz de perdurar, mas Polibio pensa ter
.encontrado nesse entrecruzarde leis, a chave-Inestra
da evolu~ao politica de Roma.

'A investiga~ao causal e utilizada por Polibio para
sair da 'colltingencia. Ela visa ao universal e, fechando
urn relata articulado em torno de urn numero limita
do de prindpios motores, com<? a prindpio iIhanente
da constituic;aa ramana au aquele, transcendente, da
Fortuna. Esse quadro unitario permite deduzir coeren
das numa mult.ipliddade aparentemente informe e es
tabelecer tanto continuidades quanto concordandas
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de tempo. Polibio compara a historia universal a urn
.organismo cujas partes sao estreitamente solidarias, 0

que perinite colocar em evidencia nao somente as con
tinuiqades historicas, mas fazer a historia "conlparatis
ta", de apreender a liga~ao dos fatas num universo
apar~ntemente sem elos. Epara esse lim que' ele utili
za, como disdplinas auxiliares, tanto a geografia quan
to a etnografia para construir vastas sinteses coerentes,
grandes movimentos de conjunto.

. Nao se deve, contudo, julgar Polibio por qual
quer urn dos criterios modernos, como 0 demonstra
Catherine Darbo-Peschanskl (d. LORAUX, Nicole;
MIRALLES, Carles. (Dir.). Figures de I'intellectuel en
Creee ahcienne. Paris: Belin, ·1998. p. 143-189) .. Como
para Rerodoto ou rucidides, a historia esta-submetida,
em Polibio, por duas categorias: a da Aletheia, logo, a
verdade, a realidade bruta, e a da Dike, a realidade or
denada, a Justi~a.Certamente, 0 que diferencia Poli
bio eessa importanda, maior nele que em seus prede
cessores, da aletheia, mas a fun~ao do historiador per"
manece menos dizer a verdade, estabelecer os fatos,
que julga-Ios, emitir julgamentos, a procu!a do logos
na trama dos acontecimentos. Amedida que a ordem
destes ultimos e fun~ao da Justi~a, as causas dessas
a~6es humanas, estabelecidas por Polibio, sao termi>s
logicos, evidencias das responsabilidades, das culpas:
"determina-las nao signifi~a explica-las, mas acusar
ou defender chefes e povos" (Ibid., p. 185). -

A ORDEM DA PROBABILIDADE: JEAN BODIN

Jean Bodin (1530-1596) apresenta, no seculo
16/ os prindpios de uma historia da civilizac;ao que
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tern seu campo epistemologico especifico, separado
de todo providencialismo, Ele simboliza bern 0 des
lumbramento dos juristas de sua epoca pela historia.
Bodin publica, em 1566, urn dos primeiros tratados
de reflexao sobre a historia; Metoda para uma ftidl

, compreensiio da hist6ria, que se quer uma 'teorlza\.3o
da opera~ao historiogratica tal como ela se desenvol
ve, ao longo do seculo 16, como historia nova, em
ruptura com os trabalhos anteriores, considerados
incapazes de alcan~ar urn modo de causalidade dos
acontecimentos hist6ricos, condenados a uma sim
ples cronica dos fatos. Bodin distingue Ires formas de
historia. A teologia so se ocupa da historia divina e
e$sa historia sagrada s6 se prende it ordem da fe. A
hist6ria ":natural", par sua vez; ocupa-se das "causas
secretas" da natureza e prende-se aordeIl1: da neces
sidade. Em terceiro lugar, a historia it qual ele pre-

_tende consagrar-se "explica as a~oes do homem vi
venda em sociedade" (Bodin, citado por HUPPERT,
G. L'Idee de I'histoire parfaite. Paris:' Flammarion,
1973. p. 98) e prende-se it 'ordem da, probabilidade.
Bodin coloca os principios de uma historia das civili
za~oes que tern seu campo episteqlOlogico especifico
separado de qu'alquer providencialismo. Se a procu
ra de causalidade continua sendo 0 horizonte do his
toriador, trata-se de urn dominio circunscrito, mar
cado pela historia humana que nao pode ser objeto
de previsoes: "A historia humana decorre, principal
menie, da vontade dos homens, que nunca e seme
Ihante a si mesma e da qual nunca se entreve 0 ter
mino. rodos os dias nascem novas leis, novas insti
tui\oes, novas ritos e as--at;oes humanas nao cessam
de conduzir a novos erros" (BO"nIN, Jean. Methode
pour 11.me facile comprehension de I'histoire. In:
lEuvres philosophiques. Trad. P. Mesnard. Paris: PUF,

, .
1965. p" 282).
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Entretanto: 0 historiador, segundo Jean Bo
din, tern por objetivo submeter as mudan~as histo
ricas a algumas leis gerais. Ele encarna uma nova
tentativa para assimilar e unificar conhecimentos as
mais diversos sobre a base de novas e~igencias 16gi
cas. A primeira entre elas e 0 estahelecimento de
UDla cronologia segura e a segunda visa a forpecer
uma escala comum para 'apre~nder e avaliar as di
versas etapas cumpridas pela humanidade. A me
Ihor abordagem dessa historia nova e, pois, adotar
urn ponto de vista universal que permite urn estud\'
comparado da evolu~ao'e do espirito das leis.

, Jean Bodin representa bern esse espfrito do oti-
mismo do seculo 16. Ele refuta a filosofia crista da
historia que poe 0 acento na decadencia progressiva
da humanidade. Segundo ele, ao contrario, 0 mundo
nao cessa de progredir para melhor e, nesse sentido,
sua obra de historiador pretende desmitificar a supos
ta idade de ouro do passado. "Porque, Sf comparar
mos com no~sa epoca essa idade, que chamanlos de
ouI;o, escreve Bodin, ele pareceria antes uma idade de
ferro. Quem, de fato, podia duvidar que 0 clihivio foi
castigo da Providencia, que os crimes eram tao nUme:':
rosos aqui na terra que 0 proprio Deus lamentou ter
criadoo homem? Esses sao os famosos seculos de
DurO e de pratal as homens viviam dispersos pelos
campos enos bosques como verdadeiras bestas selva
gens" (BODIN, Jean. La Methode de I'histoire. Paris: Les
Belles Lettres, 1941. Vll). Se os antigos fizeram des
q)bertas maravilhosas, os modernos as ultrapassam e
ele cita, entre outros, para ilustrar sua tese, a inven
~ao da bussola, a descoberta do Novo Mundo, a ex
pans.3o conlercial, a IJletalurgia, a 1irnprensa. Portan
to, se a hist6ria tern u,m rurno, segundo' 'Bodin, esse
runIO e a do progresso.
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A fun<;ao do discurso historico e explicar 0
crescimento e 0 declinio dos Estados e suas Civiliza
<;aes. para isso, deve cobrir t090 0 passado da huma
nidade uuma escala plan,etaria, interessar-se por to
das as sociedades conhecidas no mundo. 0 motor
explicativo da historia, percebido por Jean Bodin,
verdadeiro marco da historicidade, e 0 instinto de $0

brevivencia dos homens, seu desejo de adquirir ri
queza, sua sede de possessao cria'dora,de civiiiza<;ao..
Tra<;ar a perspectiva dessa pulsao serve para hierar
quizar, de forma linear, os estados da civiiiza<;ao.
Numa primeira etapa, os homens defendem-se con
tra a doen\'a e a necessidade e inventam aca<;a, a
agricultura e cria<;ao de 'animais. Numa segunda eta
pa, entregam-se a atividades comerciais e industriais
e, enfim, num grau de civiliza<;ao rnais avan\:adci, 0

apice e atingido quando os povos dotam-se de sua
propria cultura e geram necessidade de IUXQ.

A procura das leis'explicativas, das causas hie
rarquizadas,o historiador humanista Jean Bodin apa
rece como precursor dos filosofos e historiadores das
Luzes em sua preocupa<;ao de dissociar historia sagra
da e historia profana, gra<;as aos ensinamentos dos ju
ristas do Renascimento como Jacques Cujas ou Fran
<;ois Hotman. Essa aproxima<;ao e mais perceptivel
"quando Jean Bodin invoca a influencia do clima na
evolU<;ao das sociedades, dividindo as na<;aes em tres
categorias. Epquanto as civiliza<;aes do SuI como Me
sopotamia ou Egito der~m maior importancia a reli
giao e asabedoria, as regi6es mais temperadas como a
cidade grega au Roma', enfatizaram as cidades-Estados
com solida base juridica e voltadas para a expansao
colonial, e as civiliza<;aes dos centros setentriona,is pri
vilegiaram, por sua vez, as tecnologias e as operac;6es
militares. Assim, Bodin teria preconizado a analise de
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Montesquieu em 0 espirito das leis (c!. MESNARD,
Pi~rre. L'Ess.or de la philosophie politique au XVI'siecle.
Paris: Vrin, 1936).

o ESBO<;:O DE UMA HISTORIA PERFEITA:

LA POPELINIERE

Aquele que, no seculo 16, foi mais longe na
ideia segundo a qual 0 historiador e capaz de repre
sentar a totalidade e La Popeliniere (1541-1605). Ele
escreveu urn tratado de titulo evocador e de grande
ambi<;ao A ideia da historia completa. Segundo esse no
bre protestante. nascido em Saintonge, cuja primeira
obra e uma Historia das guerras de religiiio, a historia
deve ajudar a compreender os problemas dos quais e
contemporanea. COlno os historiadores de seu tempo,
ele se beneficia de uma forma<;ao classica e estuda di
reito antes de se tornar comandanre de infantaria e da
marinha das fon;as huguenotes. COD10 seus contem
poraneos, ele fica decepcionado pela leitura dos pre
decessores que nao the permitem compreender os
ineandros -dos cOlnbates que estavam em curso. Ele
deCide engajar-se no teneno da hist6ria com uma vi
sao inovadora porque "saber a historia DaO e ter me
m6ria dos fatos e acontecimentos humanos [...JA es
sehcia de uma hist6ria econhecer as motivos e verda
deiras ocasiaes desses fatos e acidentes" (LaPopelinie-.
re, Histoire de France, L p. 3-4).

Em sua Historia das hist6rias, ele se reporta aos
historiadores tradicionais e Ihes opae a pertinencia de
uma teoria da historiografia: referindo" as etapas do
conhecimento historico em fun<;ao do grau do avan<;o
das civiiiza~aes. Reencontramos, em La Popeliniere, a
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evoluc;;ao e 0 otimi~mo da ~poca moderna. No estagio
das sociedades primitivas, a historia deve ser procura
da em tudo, tanto nos tra~os materiais quanto nas ex
pressoes humanas "simbolicas", porque se trata de
uma historia natural. COm a escrita, aparece urn se
gundo genero historiogratico, que La Popeliniere qua
lifica de "poetico", a historia tern uma forma oracuiar
profetica, voluntaria, consciente (d. HUPPERT, Geor
ges. L'Idee de i'histoire parfaite. Paris: Flammarion,
1973. p. 144). No terceiro ;,stagio, ela e escrita em
prosa e, codifica os aco'ntedmentos notaveis; ela se re
veste da' forma anaUtica: Enfim, no quarto estagio,
com Herodoto, a historiografia atinge a maturidade e
aconquista e tao grande que a li¢io foi seguida de
2000 anos de estagna~ao e imita~ao.

Para a nova gera~ao, portanto, e importante ul
trapassar, avan~ar, ir adiante e e 0 que La Popeliniere.
pretende realizar quando publica sua Idfia de uma his
taria compieta. Ele da ao leitoruma ideia de seu, proprio
ideal de uma histori~que pode ser perleita. Ele faz da
historia uma especie de modelo e de sintese- de outras .
ciencias: "Portanto, ja que as ciencias tern seus precei
tos, substancia e fins diferentes e que urn bravo histo
riador deve conhece-Ios e pratica-los e preciso inferir
que ele deve ter urn temperamento especial. urn saber
completo das nove especies, que Galeno diz ter rigo
rosamente ressaitado: e que ele seja doado ao grande
Medico, ao excelentePregador e ao Principe, pra se
'tornar capaz de conduzir bern urn grande Estado. Esse
saber e aquele que reune as tres principais faculdades
do cerebra.: imaginac;ao~ memoria' e entendimento"
(LA POPELlNrERE. L'Idee de IBistoire accomplie in L'His
toire des Histoires: Paris: Fayard, 1989. t. 2. p. 128). A
primeira condi~ao para que a historia possa atingir a
perlei~ao e que ela seja geral. Essa capacidade de visar
ao universal nao e procurada pela teologiacrista; as-
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sim, ela so pode resultarde uma simples justaposi~ao

de historia' particulares e nao corresponde mais aex-
tensao espacial do dominio estudado. '

A referenda "ao carMer de "generalidade" ad
vern de urn metodo inerente ao modo pelo qual 0 his
toriador aborda seu ·assunto, por mais limitado que
seja. A universalidade reside, pois, na capaodade in
terpretativa do historiador. Ora, esta deve desfazer-se
dos pontos de vista singulares, dos dominio~ exclusi
vos como 0 plano politico au militar para abordar 0

real historico em todos os seus estagios, sem estreitar,
arbitrariamente, a perspectiva historica. Assim, a his
toria pode e deve ser completa. Ela e a representa~a()

de tudo e "deve compreender... 0 Natural. os habitos,
costumes e maneiras de ser do povo do qual ela fala"
(La Popeliniere, citado por HUPPERT, G. L'Idee de i'his
toire parfaite. Paris: Flammarion, 1973. p. 148). A 'his
toria pode, pois, aspirar acapacidade filosofica e ultra
passar 0 caos inforrne dos acontednlentos que os cro
nistas de Gutrora contentavam-se em descrever. A "fi
nalidade da historia geral e, portanto, transformar os
fatos brutos em coisas significativas e elevar a historia
aaltura da filosofia. Certamente, essa historia pe~feita

nao e verdadeiranlente realizavel mas deve ser urn
horizonte, urn ideal do qual convem aproximar-se.

, Gra~as ao legado de toda uma gera~ao de eruditos,
pode-se ter esperan~a, segundo La ,Popeliniere. de dar. .
urn passo decisivo em dire~ao desseideal. uma vez li
berto do peso das quest6es impossiveis de serem res
pondidas, colocadas pelos teologos medievais e uma
vez armado de urn Dletodo adequado quanto auitica
d9s documentos histbricos. Depois de delimitar seu
assunto, 0 historiador que visa ao universal. ao geral.
deve, portanto, adotar uma. atitude filosofica para

. confroDtar-se conI suas fontes documentais.
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o seculo.16 teria, portanto, lavorecido a eclosao
de uma corrente historica baseada na consciencia de
uma cesura radical entre 0 passado e 0 presente que se
anuncia nesse periodo que qualilicariamos de moder
no. Esse historicismo teria sido alimentado pela Ii<;ao
de relatividade dos juristas como Cujas ou Bude que
teriam reinserido os codigos romanos no contexto gio
bal da historia romana. Eles conceberam todo 0 direi
to romano como produto da historia, estabelecendo os
elos, as concordancias entre a evolw;ao do direito e a.
da sociedade, pondo em questao a ideia de urn direito
natural. Por sua vez, os filologos tambem preparam
esse historicismo. insistindo nas mudan~as das lfnguas,
no carater elemero das diversas linguagens.

Esse historicismo teria adquirido, com La Pope
liniere, suas formas extremas. incluindo 0 saber hist6
rico como saber submetido as varia~6es do tempo. To
das as lormas de historia sao consideradas, por ele,
como produ<;5es que devem ser historiadas, porque
estao lorternente ligadas aseu lugar de enuncia<;ao.
Esse relatfvismo' hist6rico nao desemboca, contudo,
em La Popeliniere, em qualquer ceticismo, porque ele
pondera sua posi<;ao por sua convic<;ao de urn pro
gresso possivel que encama a possibilidade de cons
truir uma hist6ria cada vez'mais cientlfica.

As LEIS DA HIST6RlA: MONTESQUIEU,

VOLTAIRE, CONDORCET

Montesquieu

. a seculo 17, 0 seculo das Luzes, viu a multipli
ca<;ao de estudos .de ordem historica, realizados por fi-
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losolos. Historiadores tomam-se filosolos, como Mon
tesquieu que tet!1 por modelo as cietIcias da natureza,
as ciencias experimentais: Ele pretende conseguir a I

formula<;ao de leis gerais tao rigorosas quanta as da fi
sica mecanica e permanece partidario de urn eS,trito
determinismo hist6rico. "Varias coisas governam os
homens, afirma ele: 0 clima, a religiao, as leis, as ma
ximas do governo, os exemplos das coisas passadas, as
costmnes, as maneiras; ele forma para si unl espfrito
geral do que resulta disso. Amedida que, em 'cada na- .
<;ao, uma das causas age com mais for<;a, as outras Ihe
cedem outro tanto. A natureza e 0 clima dominam 50'
bre os selvagens; asmaneiras governam os chineses;
as leis tiranicas, 0 1apao; os costumes de~rminam 0

tOID, na LacedenHlnia; as lnaximas do governo e os
costumes antigos, em Roma" (MONTESQUIEU. De
/'espril des lois, 1748, XIX, 4. Paris:' Les Belles Lellres,
1950-1961). No centro de sua publica<;ao Consideraroes
sobre as causas da grandeza e'da decadencia dos romanos,
aparecidaem 1734, eIe coloca 0 probJ<;ma das institui
<;5es, baseado em seu solido conhecimento do passa
do. Ele mostra como Roma conseguiu conciliar a Ii
berdade dos cidadaos ea autoridade do Estado,. asse
gurando sua d0t!1ina<;ao sobre 0 mundo que cau~aria

sua perda. Montesquieu desenvolve isso, ao contrario·
de Bossuet, nao pela a<;ao inelutavel e divina da For
tuna, mas urn determinismo inteligfvet em torno da
no<;ao de causalidade: "Nao e a fortuna que domina 0

mundo: pode-se perguntar aos romanos, que tiveram
uma seqiiencia continua de prosperidades quando
<'Ies se govemavam de acordo com urn certo plano, e
uma sequencia ininterrupta de reveses quando se
conduzjram sobre urn outro plano. Ha causas gerais,
quer morais, quer fisicas, que atuam em cada monar
quia, elevam-na, rnaritem-na o~ a precipitant todos

61



A hist6ria,

os acidentes estao submetidos a essas causas" (C011side
rations..., chap. XVIII). Atras da incoerencia aparente
do caos dos acontecimentos 0 historiador pode fazer
apareeer. a ardem imanente da razaa.

"Se Montesquieu nao e 0 primeiro que eonce:"
beul a ideia de uma fisiea social, el'e e 0 -primeiro que
quis lhe dar 0 espirito da nova fisica, partir nao de
essencias, mas de fatos e desses fatos depreender as
leis" (ALTHUSSER Louis. Montesquieu. La Politique et
i'histoire. Paris: PUF, 1981, p. 15). A p'f("cura das leis
imanentes as sociedades humanas; Montesquieu ela
bora 0 espirito das leis, para organizar a diversidade
fenomenaJ que se apresenta .10 observador em- urn
numero restrito de tipos. Essa tipologia deve tornar a
historia da humanidade inteligivel a partir de dois
eriterios que sao a modo de ,exerdcio do' poder ,e 0

prindpio pelo qual cada governo tern necessidade de
se perpetuar. 13 assim que ele distingue tres tipos de
regimes politicos. 0 despotismo, que se apoia sobre 0

temor; 0 medo generalizado, e urn regime em, que
apenas urn governa, sem lei, sem regras, submet'endo
tudo e todos a sua vontade. Nele, ninguem esta- em
seguranc;a e 0 medo domina todo 0 corpo ·social: "E
preciso, portanto, que 0 medo submeta todas as
coragens e elimine ai 0 menor sentimento de
ambiC;ao'" (MONTESQUIEU. De I'esprit de lois. Paris:
Les Belles Lettres, 1950-1961, Livre III, chap: 9).
Esse regime existe, segundo Montesquieu, em paises
desmesuradamente grandes, e 0 governo das terras
extremas, de dimas devoradores: 0 dos turcos, dos
persas, dos chineses ... Ele ea encarnac;ao do Mal ab
.soluto, os proprios limites do politico. A Republica,
com sua dupla variante artstocr'atica e ·'democratica, 
encontra sua mola na virtude: "Em urn Estado popu
lar, ele precisa de'um atributo a mais que e,a virtu-
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de" (Ibid .. chap. 3). Mas Montesquieu nao acredita
mais na Republica, esse tempo e passado porque e
urn regime que so pode prosperar em pequenos es
pac;os geopoliticos. Com a monarquia, Montesquieu
fala de seu presente e de urn regime que ele conside
ra baseado nahonra, ou seja, na procura do respeito
que ele deve a categoria de cada urn. Certamente,
urn uni;co governo, mas segundo leis fixas que 0

constrangem: "A ambiC;ao e perniciosa em uma Re
publica. Ela e benefica na monarquia: ela da vida a
esse tipo de govern,ocom a vantagem de que isso nao
e perigoso porque pode ser reprimida" (Ibid., ,chap.
2). Na monarquia, 0 principe e protegido,contra seus,
excessos pelas ordens privilegiadas e estas ultimas
devem ao respeito da honra a categoria que as pre
serva do povo. A essa primeira dassificaC;ao, Montes
quieu acrescenta unla segunda que distingue os regi
nies moderados em que a liberdade e ,a seguranc;a
dos cidadaos estao garantidas e os regimes em que
domina 0 desmedido. Esse dualismo faz aparecer um
modele de equilibrio, de medida, na constituic;ao
adotada pela Inglaterra. Montesquieu vI' ai, desde
1730, a realizac;ao de uma separac;iro real dos poderes,
condiC;ao da preservac;ao das liberdades publica50 "Ha,
em cada Estado, tres especies de poderes: 0 poder le
gislativo, 0 parler executive das coisas que dependem
do direito das pessoas e 0 poder executivo daquelas
que dependem do direito civil... Tudo estaria perdido
se 0 mesmo hornem, ou 0 meSilla corpo de diretores
au de nobresou do povo; exercessern'os tres poderes:
ou aquele de fazer as leis, aquele de executar as reso-'
InC;Des publicas e aquele de julgar os crimes ou as
contendas dos partieulare~" (Ibid., Livre IX, chap. 6).

Alem do merito de ter tornado laico 0 sistema
causal, situand~-o na esfeJ;"a jurfdica, Montesquieu
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teria encarnado essa ambi~ao de reduzir a realidade a
urn grande sist.ema anhnado par esquemas de causa
lidade. Ele teria, assim, aberto a perspectiva de um
pensamento do politico como ordem autonoma. AI
thusserve, em Montesquieu urn precursor que anun
cia Marx: "Montesquieu e, sem duvida, ° primeiro, antes
de Marx, que pensou a histaria sem conferir-lhe fim. isto e,
sern projetar no tempo Cia hist6ria a consciencia dos.
homens e suas esperan~as. Essa censura transforma
se, contudo, em vantagem. Eie foi 0 primeiro a propor
;tm prinC£pio positivo de explica~Jo universal da historia'"
(ALTHUSSER, Louis. Montesquieu. La poiitique et i'his
toire. Paris: PUF, 1981. p. 52).

Voltaire

Voltaire tambem faz obra' historica. Alem das
Considera,oes sobre a histaria ou 0 seculo de Luis XIV, sua
grande obra historica e Ensaio sobre os costumes, na qual
ele pretende refazer todo 0 percurso da humanidade
desde <::arl"s Magno ate Luis XIII, integrando todos os
povos do mundo e todas as ordens de fenomenos. "So
se faz ahistoria dO!~1<eis, escreveVoltaire ao marques
de Argenson, em 1740, mas nao se faz a da na~ao. Pa
reee que durante 1400 anos 56 existiram Reis, minis
tIOS egenerais, mas nossos costumes, nossas'lels, n05

, sos habitos, nosso espirito nao sao nada?" Voltaire pre-
tende abrir a historia para a dimensao social e, insistir
na importancia da vida cotidiana, da demogralia e dos
fenomenos culturais e, portanto, construir uma hist6
ria t6talmente baseada na amplia~ao dos documentos
historicos para todas as atividades' humanas. Em Consi
dera~Oes sabre a hist6ria, Voltaire desenvolve suas teses e
sua irisatisfa~ao diante da historia dominante, muito
politica, muito voltadapara a historia batalha. "Depois
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de ter lido 3000 a 4000 descri~6es de batalhas e 0 teor
de algumas centenas de tratados, escreve Voltaire, per
cebi que nao aprendera nada. Eu me instrufa apenas
sobre acontecimentos". Ele procede aaplica~iio de suas
teses em 0 secuio de Luis XIV, publicado em 1751. Como'
anuncia ao abade Dubos, em uma carta de 30 de outu
bro de 1738, "nao se trata dos anais desse reino, e, an
tes, a historia do espirito humano, mergulhado no se
culo mais glorioso do espirito humano".

Entretanto, a obra historica mestra de Voltai~e e
seu Ensaio sobre os costumes, publicado em 1756. Nele,
ele'teria trabalhado mais de 20 anos e mesmo se ele
faz ironia sobre' as eruditos que nadam em "um mar
de ignoranci~ que naD tenl fundo nenl margem" au
ainda escrevendo que "as minucias sao para os tolos",
ele nunca deixa de investigar, de recolher testelnu
nhos, de ler e de acumular uma docUlnenta~aoplet()
rica. Mas, como Montesquieu, Voltaire DaO quer per
der-se nos arquivos, cODsiderando que un1 cerro nll
mero de causalidades sao obra da historia e que e pre
ciso sair do caos dos acontecimentos circunstanciais.
Seu ponto de partida e marcado por hipoteses [Hosoli
cas que devem acossar os mitos e afastar a fabula. "Em
todas as na~6es, a historia e desligurada pela fabula e
quando, enlim, a filosolia chega no meio dessas tre
vas, ele encontra os espiritos tao cegos por tantos se
culos de erros que ele mal consegue escfarece-los"
(Voltaire, Essai, CXCVII).

Segundo Voltaire,nes fatores influem nos espi
rites'dos homens: 0 -clima, 0 governo e 0 Ineio. E no
cruzamento desses tres elementos que se encontraria
a solu~ao para 0 enigma do mundo. Compete ao novo
historiador privilegiar 0 que constitui a unidade flo ge
nero e abandonar as singularidades e outros detalhes
abrangidos par sen territorio. uQuereis enfin1, declara
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Voltaire, ultrapassar 0 desgosto que vos causa a Histo
ria moderna, depois da decadencia do imperio roma
no e dar uma ideia geral das nac;6es que habitam'e de
solam a terra. V6s s6 deveis procurar, nessa imensi
dao, aquilo quemerece ser conhecido: 0 espirito, os
costunles, os llSOS das principais na<;o'es, apoiados em

. fatos que nao podem ser ignorados" (VOLTAIRE. Essai
sur les mccurs. 1756, avant-propos. Paris: Garnier,
1963). A totalidade na qual Voltaire tenta integrar to
das as civilizac;6es the permite desenhar 0 percurso
dos progressos do espfrito humano. As Luzesdo Oci
dente esclarecem, entao, a marcha das civilizac;6es plu
rais para um mundo melhor. A imtropolpgia propria a
Voltaire e poligenista, apoiando-se sobre a teoria se
gundo a qual as diferentes rac;as humanas tem origens
em troncos diferentes. o Ensaio enulllera, portanto,
especies de hoinens' diferentes e, para 0 deista que
Voltaire e, essa diversidade nao e surpreendente por
que ela revela a arte do Criador. Assim, Voltaire pode
conjugar a ,!niversalidade da natureza. a mesma por
toda parte, com a diversidade das civilizac;6es cujo
lnovinl~nto anilna os progr~ssos do espfrito hUlnano.

Condorcet

Esse ho"rizonte teleologfco, eivado por uma fe
cientista .e levado a seu paroxismo no seculo 18 por
Condorcet, enl seu Esbofo de um quadro historico.dos pro
gressos do esp{rito humano. Nessa obra, 'ele retrac;a 0

combate da ciencia contra 0 obscurantismo· 'e define 0

horizonte de uma especie humana liberta de suas ca
deias, marchando, com resoluC;ao, para a felicidade
coletiva. Nessa perspectiva otiInista e continuista,
Condorcet confere l1laior espac;o acapacidade de unla
"lnatenlatica social" e ao calculo de probabilidades
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,que el<1 pennite para valorizar as coerencias da histo
ria (c!. CONDORCET, R. Rashed. Mathimatique et
societe, 1783. Paris: Hermann, 1974). 0 desenvolvi
me!lto dessa matematica pressupoe, de urn lado, que
cada um atue em funC;ao do que acredita, .que essa
crenc;a pode reduZir-se a motivos de crenc;a e estes,
par sua vez, sao redutfveis a probabilidades: "Ele dei
xa, portanto, segundo Michel de Certeau, fora de seus'
caleulos, um enorme descn'dito, toda a complexidade
social e psicologica das escolhas" (CERTEAU, Michel
de. Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Paris:
Gallimard, 1987. p. 80. Folio).

No seculo 18 e na metade do seculo 19, quan
do os ventos da hi~toria sopram para construir uma
sociedade inteiraIJ.lente nova, as pensadores prOCll
ram urn sentido para 0 futuro hurnano, inscrevendo
seu presente numa logica inteiramente racional.
Kant, Hegel. depois Marx conceberam toda a historia
da humanidade como a compreensao dos fundamen
tos das batalhas em curso para a liberdade. 0 real so
pode, entao, ser radonal e a Razao pode encanar-se
na Historia. Toda uma visao teologica inlp6e-se em
torno de urn fluxo continuo da historia hUlllana enl
direc;ao de mais progresso e Dlais transparencia. Essa
filosolia da historia e animada por conlianc;a absoluta
na ideia de uma razao da obra por meio de diversos
estagios da experiencia social. A logica historica de
senrola-se segv."ndo 'uma necessidade que escapa aos

.. indivfduos, ja que eIaacontece sem ° conhecimento
deles, segundo suas proprias armadilhas. Para Hegel.
"cada indivfduo e uma pequena malha cega na cadeia
de necessidade absoluta pela qual 0 mundo se cultiva"
(Hegel. Dokumente, citado por D'HONDT, Jacques.
Hegel, philosophe de l'histoire vivante. Paris: Editions so
ciales, 1966. p. 206).
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:

A. EMBRIAGUEZ CIENTIFICISTA: 0 SOCIAL

COISIFICADO

Ii sobretudo a sociologia durkheimniana que
transforma em profundidade as orienta~5es hist6ricas
enl torno da constru~ao de uma flsica social, de uma
sociedade vista como uma coisa cujos' sistemas de cau
salidade pertence ao sabio encontrar. Essa sociologia
conquistadora do lim do seculo 19 e inlcio do seculo
20 multiplica suas ofertas de trabalho para ge6grafos,
historiadores, psic610gos. em fun~ao da causalidade
social. Os principios epistemol6gicos dessa sociologia
pretendendo representar, por si s6, "A Ciencia Social"
sao fundados, em primeiro lugar, no objetivismo de
nletodo em nome do qual oS'sabios sao considerados
desembara~ados de seus a priori, em segundo lugar,
sobre a realidade do objeto e, enlim, sobrea indepen
dencia da explica<;ao que permite reduzir 0 fato s"cial
a causalidade sociol6gica considerada como a unica
eficiente;

Durkheim

Na Fran~a, essa corrente socio16gica agrupa-se
em torno de Durkheim que se torna titular d<t primei
r~ cadeira de sociologia na faculdade de Bordeaux,
em 1887 e funda, dez anos mais tarde, em 1897, 0
alto socioldgico, verdadeiro instrumento de conquista
da escola sociol6gica francesa. Esta obtem algumas
conquistas espetaculares como a da elei<;ao de Marcel
Mauss no College de France, as de Celestin Bougl~ e
Albert Bayet na Sorbonne ou 'linda 0 curso de Geor
ges Gurvitch e de Maurice Halbwachs em Strasbourg.
Al.?s historiadores, Durkheim opoe 0 cientificismo do
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curso'soeioI6gico, seu carater nonl016gico: "Quando
compara,...-a hist6ria torna-se indistinta da sociologia",

'escreve ele, em 1887, e nao dissinlula suas risadas he
gemqnicas, em 1903, quando escreve: U A hist6ria s6
pode ser uma cH~ncia com a condi~ao de elevar-se aci- '
ma do individual. Ii verd;3de que entao ela deixa de
ser ela mesma para tornar-se. urn ranlO da sociologia".
o desejo de relegar a hist6ria a categoria de ciencia
auxiliar e manifesto e faz-seem nome da necessida
de de um trabalho comum de todas as disciplinas da
Ciencia Social, como. 0 escreve ainda Durkheim eln .
1886: "Nao se pode esquecer que a sociologia, como
as outras ciencias, e talvez mais que as outras, s6
pode progredir por um trabalho comum e um esfor
<;0 coletivo".

as princfpios etimologicos dos soci6logos dur
kheimnianos sao baseados em urn objetivisnlo do me
toda que, em nome do necessario recorte erudho,
ap6ia-se na supera<;ao dasubjetividade 'do pesquisa
d6r. 0 segundo postulado dessa corrente e a realidade
do objeto estudado. Resulta disso que os fatos sociais
dev~m ser analisados como coisas e esses fatos cons~

trangem 0 individuo. Durkheim torna absoluto'o cor
te entre fatos psicologicos e fatos sociais. 0 fato social
e 0 que e suscetfvel de exercer uma pressao exterior
sabre 0 individuo, au ainda, que e geraIl10 anlbito de
uma determinada sociedade, tendo existencia propria,
independente de suas manifesta<;5es individuais. "Nao
somente, escreve Durkheim, esses .tipos de conduta
ou de pensamento sao exteriores ao individu() mas
eles sao dotados de uma potencia imperativa e coerci
tiva em virtude da qual eles se impoem, quer ele quei
ra ou nao' (DURKHEIM, E. Les Regles de la methode soel·
ologique, 1895. Paris: PUF, 1967. p. 4). Em terceiro lu
gar, a .explica<;ao do fen5meno social e considerado
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C01110 lilll nivel aut6nomo, com 0 cuidado de fazer so
ciologia sociologicamente, isto e, reduzir os fencnne
nos sociaiS a explica<;6es puramente sociologicas.

Esses principios encontram-se simplificados em
uma serie de estudos. Assim, Durkheim eslon;a-se em
distinguir duas lormas de solidariedade: uma solida
riedade mecanica, por semelhan~adominante nas so

,ciedades prinlrtivas e uma solidariedade organica por
diferencia,ao, caracteristica da modernidade em Sobre
a divisiio do trabalho social (1893). Durkheim alena-se
ao estudo do que parece ser dominio proprio da inti
midade, do psicologico, 0 do suicidio, que parece
COllstituir urn desafio para a so~iologia. Durkheim
pretende delnonstrar que, mesmo nesse caso-limite,o
individuo e ainda governado pela realidade coletiva.
Apoiando-seem dados estatisticos, ele estabelece Cl1r
vas de freqiiencia· do suiddio segundo as diversas ea':..
tegorias sociais existentes (c!. DURKHEIM, E. Le
Suicide. [5.1.: s.n.l, 1897).

Contra os tres idolos: Simiand

Gra<;as a esse clinla ca~regado e a alguns signos
eneorajadores, a soci610go durkheimniano, Fran<;ois
SiIniand, lan<;a seu falllosD desafio aos historiadores,
em 1903, na revista de Henri Berr, a Revista de sintese
hist6rica, coul sell polernico artigo: "Metodo hist6rico
e ciencias sociais". NeIe, ele denuncia uma historia
que niio tem nada de cientifica, simples procediI]1en
to de conhecimento condenado adescri<;ao de feno
nlenos contingentes, ocasionais, enquanto a socioIo
gia pode ter acesso a lepomenos regulares, estaveis, e
deduzir deles a existencia de leis. Simiand denuncia,
especialmente, Ires idolos da tribo historiadora: 0 ido
10 polftico, "isto e 0 estudo domil).ante~ ou ao menos
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a preocupa,ao perpetua da historia politica. latos po:
lfticos, guerras, etc., que chega a dar a es;es aconteci
mentos uma importancia exagerada" (SIMIAND,
Fran<;ois. Methode historique et sciences sociaies.
Revue de synthese historique, 1903); 0 idolo individual
"ou 0 habito inveterado de conceber a historia como
uma historia dos. individuos e nao como historia dos
fatos, habito que comumente acarreta 0 lato de orga
nizar pesquisas. e trabalhos em torno de urn hornenl
e nao em torno de uma institui<;ao, de urn fenomeno
social. de uma rela,aD a ser estabelecida" (Ibid.); en
lim, 0 Idola cronologico, "isto e 0 habito de perder-se
no estudo das origens" (Ibid.). Simiand espera, assinl,
conquistar para a sociologia urn certo numero de his
toriadores inovadores, preocupados em substituir
uma pratica empirica por um metodo critico voltado
para a pesquisa causal e' elaborada estritarnente por
sociologos. .,

Esse texto de Simiand tornar-se-a a matriz
te6riea dos Anais, em 1929, mas seu carater, ao mes
mo tempo polemico e agre~sivo, provoca, nunl pri
meiro momento, ~ma rea<;ao geral de rejei\,ao. 0
ec;o m'ais elaborado e mais aberto a unl dialogo com
os durkheimnianos e publicado na mesma Revista de

,sintese hist6rica, sob a pluma do historiador'Paul
Mantoux que suslenta, pouco depois, em 1906, uma
importante tese sobre a revolu,ao industrial na In
glaterra. Ele pretende, assim, amenizar 0 aiaque,
mostrando-se lavoravel a um trabalho em comum
conl as ciencias sociais, mas tarnbem ressaltar a per- 
tinencia dt; urn estudo dos fenomenos" ind{~iduais

quando se pode articula-los com 0 coletivo. Ele tam-
. bem insiste na importancia capital da mudan,a, da

cronologia, do tempo para"compreender os fent>me-.
) nos sociais.
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A ESTRUTURALlZA<;:AO DA HlSTORIA

A l)ist6ria como ciencia nomotetica

a texto-manilesto de Simiand erepublicado na
revista dos Anais, em 1960, signilicando, no ~aior da
hora do desafio estruturalista, que os historiadores, ha
muito telupo, tinhalu assimilado a lic;ao dos soci61ogos
durkheimnianos para fazer dela seu pr6prio progra
ma, De fato, desde 1929, data da cria<;ao darevisra
Anai; de hist6ria economica e social dirigida por Mart
Bloch e L"cien Febvre, a orienta<;ao durkheimniana
tonla-se a luatriz teorica do programa da escola dos
A/wis quereagrupa, por etapas, quase a totalidade da
carpora<;ao historiadora sob seu estandarte, ao 10ngo
de todo 0 seculo' 20. a comite de dire<;ao da r"vista
simboliza bem essa capta<;ao, desta vez bem-sucedida,

. das ciencias sociais afins (c!. DOSSE, Fran<;ois. L'His-
toire en miettes. Paris: La Decouver,te, 1987; Tradu<;ao
brasileira, A Histaria em migalhas. Bauru, SP: EDUSC,
2003).o pre<;o pago por esse hito, que depressa vai
transfomlar Ulna revista em escola, eo' alinhamento

. da hist6ria ao programa durkheimniano, retomado'
pelos historiadares. as Anais adotam, entao, um tom
partieularnlente POh~lUico contra a his't6fia met6diea
que eles qualificam, pejorativamente, de historizante
e Charles Seignobos e demonizado, ridicularizado em
reSUlUOS envenenados.

Ao: contrario, 0 dOlhinio~ eeonolllico e social ad
quire 0 espa<;o da dimensao politica. a titulo da revis
ta indica essa priaridade e a primeira cadeira de hist6
ria economica, mantida par Henri Hauser, e ocupada
por Marc Bloch, a partir de 1936, que aproveita para
criar unl Instituto de hist6ria eeono111ica e social. Esse
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novo camJlo de investigac;ao e abordado com 0 apoio
do modelo te6rico de Fran<;ois Simiand a tal ponto
que Lucien Febvre escreve, em, 1930: "Para os histo
riadores, urn livro de ca1?eceira: 0 curso de economia
polltica de·Simiand" (Annales, p. 581-590, 1930). Essa
abertura para 0 eeonoluico pressup6e Ulna organiza
<;ao mais coletiva do trabalho hist6rico, utilizando ins
trumentos estatisticos e 0 aporte das outras ciencias
sociais em trabalhos de laborat6rios mais profissionaiS.

as Anais promovem a hist6ria dos pre<;os e a his
taria das rendas em suas flutuac;oes, 0 que impliea uti
lizar temparalidades mais longas e ampliar 0 campo do
material do historiador. Tudo se torna fonte para 0 his
tariador de oficio, que nao se limita mals ao ambito ar
quivistico classico de manuscritos classificados por di
versas instituic;oes: Assim, 0 historiador vai se interes
sar, a,maneira de Marc Bloch, pela historia das altera
<;6es da paisagem para melhor compreender as muta
<;6es do mundo rural e, especialmente, a oposi<;ao en
tre openfield e mata (c!. BLOCH, Marc. Les Caracteres
originaux de I'histoire rurale franfaise. Paris: Les Belles
Le\tres, 1931). Em ruptura com estudos puramente jll
ridicos, Marc Bloch insiste na dimensao ,social do se
nhorio: u]j a analise e a explicac;ao de Ulna estrutura
social, com suas ligac;oes, que nos propomos tentar
aqui" (BLOCH, Marc. La Sociite [eodale, 1939. Paris:
Albin Michel. 1968. p. 16). Bloch rompe tambem com
o aporte evolucionista que via a familia de origeln ce
der lugar ao nucleo familiar. De fato, ofeudalismo rea
tiva os 1a<;os de parentesco e responde it incapacidade
de fornecer seguran<;a dos laS',s de parentela.

A batalha empreendida pelos Anais, por uma
dialt~tica entre passado e presente, oeorre em duas
Irentes: de um lado, contra os eruditos confinados it
restitui<;ao do passad.o, sem qualquer preocupa<;ao com
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os problemas atuais e, de outro, contra os economistas
e soci6logos, quando, eles tern tendenda a ocultar a
densidade, temporal dos objetos estudados. A especifi
cidade do tempo do historiador e, justamente, manter
se nessa tensao entre urn sentimento de continuidade
do presente diante do passado e 0 sentimento de Ul','

fosso que aumenta e que institui uma deseontinuidade
entre as duas dimens5es. 0 valor heuristico do presen
te e ate teorizado pelo medievalista Marc Bloch, com 0

reeorrente pereurso qualificado de olhar "as avessas",
que parte do pOlleD conhecido e caIT1i:nh~ enl dire<;aoa
uma melhor inteligibilidade de zonas mais opacaS' E,
alias, 0 que 0 proprio Marc Bloch realiza quando par
te de suas reflex5es, vividas atras do front durante a
guerra 1914-1918, sobre 0 funcionamento do boato,
para melhor compreender 0 fenameno da eren"a que
da lugar aos Reis taumaturgos. Essa imporraucia do pre
sente singulariza os Anais, dos quais um ter"o dos aHi
gos sao consagrados ao tempo presente, ate 1939.

Un1a real fecundidade sobressai desse periodo
de entre-duas-guerras, mareado por essa primeira ge'
[a"aO dos Anais, mas aelimina"ao do politico e do
acontecimento elU proveito da investiga<;ao ·causal
nao lhe perulitiu ,compreender as dais maiores feno
menos polfticos do mODlento, 0 que eainda mais gra
ve por se tratar de historiadores que conferiam priori
dade aos telnas contemporaneO$, ao presente. De fato,
eles passaram ao largo do fenameno fascista, nazista e
estalinista 0 que faria Marc Bloch afirmar, em upla
mal velada aUlOcritica, em 1940: "Adeptos das cien
cias do hOlnelll ou sabios de laborat6rios, talvez {on10s
desviados da a"ao fndividtIal por uma especie de fata
lismo inerente a pratiea de nossas disciplinas. Elas nos
habituaran1 a considerar, sabre todas as outras coisas,
na sociedade e na natureza, 0 jogo das forc;as massi-
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vas... Isso e interpretar- mal a historia ... Preferimos
confina~-nos na alnedrontad~ quietude de nosso$ es
critorios... Sera que fomos bons cidadaos?" (BLOCH.
Marc. L'Strange Defaite, 1940. Paris: Francs-Tireurs,
1946. p. 188). Essa interroga~ao critica permaneee
sem resposta pelo desaparecimento de Marc Bloch,
em 1944, fuzilado pelos alemaes cbmo resistente.

Critica de Levi-Strauss

Os historiadores sofrem rnais durante a concor~

rencia da sociologia, no fim dos arios cinquenta e na
primeira metade dos anos sessenta; porque Le~i

Strauss,_ eminente representante da antropologia fran
cesa, fat a demonsm,,,ao da for"a de um programa es
truturalista que pretende realizar a federa"ao de todas
as ciencias humanas numa semiologia generalizada,
~ova ciencia da comunicac;ao humana. Em 1949,
Lev!-Strauss retorna.o debate. entre historia e soci(Ho
gia no ponto em que 0 deixara Fran"ois Simiand, em
1903, e acrescenta: "0 que a'conteceu desde entao? E
forc;oso constatar que a historia ateve-se a urn progra
ma modesto e liicido que the fora proposto e que ela
prosperou segundo essas linhas... A sociologia e- Ulll

outro caso:,nao.sepode dizer que ela nao se desenvol
veu" (LEVI-STRAUSS, Claude. Histoire et ethnologie,
1949. 1n: . Anthropologie structurale. Paris: Pion,
1958. p. 3-4). 0 histonador, segundo Levi-Strauss,
encarna urn nivel essencial do real, mas seu linico pla
no empirico de observac;ao 0 condena a nao esta,r a al
tura de criar modelos. Ele nao· pode, portanto, ter
acesso as estruturas profundas da sociedade que in\:,a·
lidarn, alias, a dimensao diacrooica-da historia. 0 his
toriador esta, pais, condenado a viver na opacidade de
urn descritivo informe,-ao caos ~a contingencia, a nao
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ser quese arme com 0 crivo cia leitura do etn6logo;
porque os 111odelos conscientes interpoem-se conlO
obstaculos entre 0 observador e seu objeto enquanto
a antropologia tem por horizonte escrutlnar b nivel
inconsciente das praticas sociais. ~ ,

. Certamente, a hist6ria e a etnologia estao du-··
plamente proxinlas, por sua pqsi<;ao institucional e
por seus metodos e Levi-Strauss considera que elas
tern 0 mesmo objeto, esse outro separado do .meSillO
pelas didtancias espaciais e pela espessura temporal
do'passado. A distin~ao entre essas duas disciplinas,
segunao Levi-Strauss, situar-se-ia entre a ciencia
empirica que e a historia e a ciencia conceitual que e
a etnologia. Ora, apenas esta ultima pode ascender
aos estratos inconscientes da sociedade h.umana. A
antropologia estrutural, tar como a concebe· Levi
Strauss, e a unica que pode aventur~r-senas esferas

. do universo mental. dando-se por objetivo 0 acesso
aos escaninhos mentais. Pode-se medir a amplitude
do desalio que representa um tal programa para 0

historiador, especialmente quando ele e expresso
pelo autor da obra que se transformou, na metade ..
dos anos cinquenta, no best-seller, rristes tropicos.

Pouco depois, no quadro de uma polemica com
Jean-Paul Sartre, que e uma resposta a Critica da razao
diaIetica, Levi-Stra.uss e ainda mais seyero com a histo
ria, que ele apresenta como a expressao de urn mito em
o pensamento selvagem, em 1962. a fascinio dos filosofos
pela hist6ria e denunciado como tentativa de restituir
um continuo temporal ilus6rio. Parcial. a historia so
pode ser parcial e renunciar a qualquer globalidade sig
nificante. Sua "pretensa continuidade hist6rica s6 eas
segurada por mein de vestigios fraudulentos" (LEVI
STRAUSS, Claude. La Pensee sauvage. Paris; Pion, 1962.
p. 345).
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A resposta de Braude!

Braudel, que bem compreendeu 0 vigor e Cl pe:
riga do desalio, opoe a heran~a de Marc Bloch e de
Lucien Febvre a Claude Levi-Strauss, mas ele ·inova,
i.ncid~ndo sobre as primeiras orienta<;oes para frear a
ofensiva estruturalista. A. historia analista encontrou
em Braudel aquele que revitalizava a mesIna estrate
gia, fazendo da historia a ciencia federativa das cien
cias humanas, adotando seu progranla. Ele'reconhece,
alias, a heran<;a dir,eta das ciencias humanas em sua
maneira de escrever a historia. Da revolu<;ao das cien
cias sociais, Braudel retero, sobretudo, a necessidade
de abrir as fronteiras entre as disciplinas, de quebrar
as muralhas ediflcadas por cada uma delas. Ele e par
tida-rio de uma livre traca de ideias'e de pessoas entre
as diversas ciencias humanas. A historia s6 pode sair
engrandecida desses confrontos, Braudel nao tem du
vidas de sua capacidade de assimilar e de reduzir, se
gundo urn esquema transformado enl ritual.

Na aula inaugural do College de France, onde
entrou em 1950, Braudel evoca seus concorrentes:
"Nos vimos nascer, renascer e expandir-se, desde ha
cinqiienta anos, um~ serie de ciencias humanas impe
rialistas" (BRAUDEL, Femand. Eerits sur l'histoire. Paris:
Armand Colin, 1969. p. 31). a tom foi dado e e aque
Ie da defesa da identidade historiadora da parte de al
guem que esta persuadido de ter a seu favor a dura~ao,

defendendo uma disciplina tao enraizada quanto a his
toria e a can tinuidade de uma escola que Sf. afinna
como dominante diante de nascimentos e renaschnen
tos efemeros, diante de jovens plantas que sao as ou
tras ciencias humanas; contudo, a vigiIancia e necessa
ria diante das pretensoes dessas disciplinas. Entretanto,
existe na estrategia braudeliana-uma dupla linguagem
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para aprisionar essas jovens ambi<;6es. De'unllado, ele
afirma'a unidade dessas ciencias do homem qne em
nada se diferencialn da hist6ria: "Sociologia e historia
sao Ulna unica e mesm'a avent\lra do espfrito, nao 0

avesso e 0 direito de um mesmo tecido, mas 0 proprio
tecido em toda a espessura dos fios" (Ibid., p. 105).

A resposta precisa ao.desafio lan~ado a histo
ria, por Clande Li'vi-Sttauss. I' dada por Fernand
Braudel em um outro artigo-manifesto que aparece
nos Anais, em 1958 (BRAUDEL.Fernand. La longue
duree. Annales ESC. n. 4. p. 725-753. ,?ct.idi'c.
1958), no mesmo ano do aparecimento de' Antropo
lagia estrutural. Enquanto ele registra desprezo pela
sociologia. ele evita polemizar frontalmente com
Li'vi-Sttauss que em nenhum momento ele ataca.
apesar da situa<;ao d,e aspera concorrencia teorica.·
Ao contra-rio do tratamento reservado a Georges
Gurvitch, ele evoca a "proeza" de Levi-Strauss (Fer
nand Braudel, citado, retomado em Ecrits sur I'his
taire. Paris: Armand Colin, 1969. p. 70) de ter deci
frado a linguagem subjacente as ,estruturas elemen
tares do parentesco, dos mitos, das trocas economi
cas. 0 maestro Braude!, que tem 0 habito de olhar
de cinla~sjovens ciendas imperialistas, aceita aban
donar sua carteira e chega a evocar "nosso guia", fa
lando da antropologia, sem. para isso, entregar sua
batUla. E 0 sinal manifesto que ele compreendeu a
for~a e a atta~ao desse discurso antropologico que se
apresenta, ele tamb6n, como totalizante, mas com 0

aparato matematico. com modeliza~oesque Ihe per
111itenl atingir 0 inconsdente das pra-ticas soc~ais e,
portanto. adquirir rapidamente. no campo das cien
cias sociais, unla superioridade redibitoria diante da
historia.
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Braudel re~ponde hi-ovando e apropriando-se
dasconquistas da anttopologia estnllural. Ele Ihe
opoe 0 principal trunfo do historiador: a dura~ao, nao
aquela da dupla ttadicional acontecimento/data, mas
a da lo~ga dura~ao que condiciona ate mesmo as es
truturas mais imutaveis para os valores antropol6gi
cos: "A proibi~ao do incesto I' uma realidade de lon- )'
ga dura~ao" (Ibid" p'. 73). Ele reconhece a justeza da
critica de Fran~ois Simiand contra a singularidade do
acontecimento e seu carater f6tH para as ciencias 50-

,ciais. ,Ele, propoe, pOrtanto, reorganizar 0 conjunto
das ciencias sociais em torno de urn· programa co-'
mum que teria par referencia essencial a no~ao de
longa dura~ao. Ela deve impor-se a todos e ja que I'
questao de dura~ao, de periodiza~ao, 0 historiador
permanece rei. Braudel apresenta essa inflexao como
uma revolu~ao copernicana na propria disciplina his
torica, 0 esbo<;o de uma ~eviravolta radical de pers
pectiva que deve permitir a 10das as ciencias do hd
mem falar a mesma linguagem (d. DELACROIX,
Christian; DOSSE.. Fran~ois; GARCIA, Patrick: Les
Courants historiques en France, XIX-XX' siede. Paris:
Armand Colin, 1999).

A resposta de Braudel a Levi-Strauss e as cien
~ias sociais, em geral, nao se limita a opor-Ihes a longa
dura\ao como estrutura, mas consiste em pluralizar a
dimensao temporal. Ja realizada em 1949, em sua tese,
essa pluraliza~ao I' teorizada como modelo, em 1958.
o temp.o se decomp6e em ritmos heterogeneos que
rompem a unidade de dura~ao. 0 tempo se torna qua
litativo para aaquirir uma inteligibilidade nova em va

,rios nfveis. A arquitetura braude!iana articula-se em
torno de tres temporalidades diferentes, tres diferentes
pilares: 0 acontecimento, 0 tempo conjuntura!, cfclico
e, enJim, a longa dura~ao. Pode-se, assim, distinguir
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estagios diferentes do tempo e deslocamentos entre as
diversas temparalidades. Essa abordagem contribui po
sitivanlente para inverter a posi~ao dahist6ria histori
cizante, mas ela nao e tao nova quanto ela pretende.
Se Braudel pluraliza it dura,ao, ele tambem e partida
rio de uina visao historica que tern por alubic;ao resti
tuir uma dialetica dessas temporalidades, de referi-Ias
a urn tempo linico. AconteciInentos, conjunturas, lon
ga dura,ao permanecem solidarios. Se a unidade tem
poral se subdivide em varios niveis, estes pernlanecem
ligados a uma temparalidade global que os reune em
UJU meSl110 conjunto.Ele distancia-se do tempo multi
plo e sem espessura dos sociologos, mas e preciso dar
urn conteudo a urn esquema tripartiie de Braudel.
substantivar as velocidades do escoamento do tempo.
A durac;ao nao se apresenta mais COIll0 urn dago, mas
como urn constructo. A nova tabua da lei de Fernand
Braudel. tripartite, e deliberadamente construlda, sem
referencia a qualquer teotia e situa-se apenas no plano
da observa,ito emplrica. Desde sua tese, ele atribui a
cada uma das dura,aes urn domlnio, urn domicilio es
pecffico. o Mediterrfmeo se decomp6e assiIn em tres
partes, tres tel11poralidades, tres dominios. A sucessao
das tres temparalidades nito significa que Braudel con
fere a cada uma urn peso iguaL 0 acontecimento ere
legado ainsignificancia, luesmo se esse nivel represen
ta urn terc;o de sua tese sobre 0 Mediterrcmeo. s6 se tra
ta de "agita,ao de vagas" ... "turbilhaes de areia", "fogo

. de artificio de luclolas fosforescentes", "urn cenario".:.
Braudel, C01110 Levi-Strauss, inverte a concep

,ito linea, do tempo que progride em dire,ao de aper
fei,oamento continuo. Ele e substituldo par urn tem
po quase estacionario em que passado, presente e fu
turo hao se diferenciam mais e se reproduzem senl
descontinuidade. Apenas a ordem da repeti,ito e pos-

80

•
A illlputa~ao causal

slvel. ele privilegia invariantes e torna ilusoria a no,ao
de acontecimento. "Na explica,ao historica, tal como
eu a vejo, e sempre 0 tempo longo que termina par
arrebata-Ia. Negador de uma multidao de aconteci
mentos" (BRAUDEL, F. La Meditterranee. [5.1.: s.n.],
1976.1. 2. p. 520).

a duplo alerta de Fernand Braudel ao desafio
estruturalista atingiuo plano institucional: a hist6ria
permaneceu a pedra angular no campo dasciencias
sociais, a pre<;'O de uma metamorfose que implicou
mudan,a radical. as historiadDres, e"cluldos nos anos
sessenta de uma atualidade inteleetual que se interes
sa. preferencialmente pelos avan,os dos lingiiistas, dos
antropologos e dos psicanalistas, tern sua revanche no

-inicio dos anos setenta. Os, historiadores dos Anais co
nhecem, entao, sua idade de ouro. a publico assegu
ra urn sucesso espetacular dits publica,aes da antropo
logia historica. Essa recupera,ao e adapta,ao ao dis
c1,1rso historiador do estruturalismo e especialmente.
orquestrada pela nova dire,ao da revista dos Anais - ja
que Braudel transferiu-a, em 1969, para uma gera,ito
mais jovem de historiadores, constitulda por Andre
Burguiere, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel
Le Roy Ladurie e Jacques Revel -, que abandona os

. horizontes da hist6ria economica em proveito de uma
hjstoria voltada para 0 estudo das mentalidades e da
antropologia historica.

o casamento do fogo e da agua

Em 1971, essa nova equipe faz aparecer urn
numero especial da revista, consagrado Ii "Historia e
estrutura"(Annaies, n. 3/4, mai/aout 1971), que tra
duz bern a desejada reconcilia,ao entre esses dois ter
mos, outrora antinomicos, como 0 casamento do fogo
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e da agua. Andre- Burguiere, que apresenta 0 nllrnero,
advoga a ado~ao de urn estruturalismo para historia
doreS que seja aberto~ ponderado, capaz de demons
trar que os historiadores· nao se contentam apenas em
perceber 0 nivel manifesto da realidade, como 0 sus
tentava Levi-Strauss em 1958, mas tambem se inter
rogam sobre 0 sentido ocuIto, sobre 0 inconsdente das
pniticas coletivas, tanto quanto os antropologos. Para
Andre Burguiere, "um pouco de estruturalismo afasta
da historia multo do que 0 estruturalismo traz ate
ela." (BURGUIERE, Andre. (Dir.). Dictionnaire des, .
sdences histiJriques. Paris: PUF, 1986. p. VII). '.

o acordo cordial entre historiadores e antropo
logos parece manifesto nesse inicio dos anos setenta,
gra<;as -it antropologiza<;ao do discurso historico. Os
historiadores mergulham nas delicias de uma historia
de pernlanencias e a historiografia privilegia, por sua

.vez, a figura do Outro em rela<;ao it imagem segura do
~es~o. 0 Outro, a diferen<;a, que ate entao eram pro
curados sob os tropicos pelos antropologos, tornam-se
objeto da investiga<;ao historica, desta vez sob a densi
dade do passado temporal no interior da civiliza<;ao
ocidental.

Os historiadores dos Anais, preconizando uma
historia estruturalista, tern por ambh;ao conseguir essa
federa<;ao das ciencias humanas que Emile Durkheim
sonhava reallzar em proveito dos sociologos, apreen
dendo 0 modelo. estrutural e fazendo da historia uma
disciplina nomotetica e nao mais ideogrMica. 0 pri
meiro efelto dessa fecunda<;ao estrutural do discurso
historico e, evidentemente, um afrouxamento da
temporalidade, que se torna quase estaciomiria. Rejei
ta-se 0 circunstancial, a cadeia de acontecimentos,
considerado como advindo do epifenomeno ou do fo
lhetim, para voltar-st)- exclusivamente sobre 0 que se
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repete, 0 que se reproduz. 0 tratamento da tempora
lidacte privilegia as longas praias imoveis e. quando
Emmanuel Le Roy Ladurie sucede Braudei no College
de France, ele intitula sua aula inaugural de "A histo-

. ria irnovel" (Emmanuel Le Roy Ladur\e, Aula inaugu
ral no College de .France, 30 nov. 1973 em Le Territoire
de l'historien. Paris: Gallimard, 1978. L 2, p . .7-34). 0
historiador, segundO- Le Roy Ladurie, faz estruturalis
mo· conscientemente, ou sem sabe-lo, como Monsieur
Jourdain: "Hoi quase meio seculo, de Marc Bloch a
Pierre Goubert, os melhores historiadores franceses,
sistematicanlente sistematizadores, fizeram estrutura
lismo reom conheciInento de causa,. ou as vezes sem 0

saber e, mais freqiientemente, .sem que se saiba"
(Ibid., p. II). Le Roy Ladurie afirma, nessa ocasiao so
lene, a admira<;ao que ele tem pelos metodos estrutu
ra~istas aplicados as regras de parentesco e as mitolo
gias ds> Novo Mundo por Levi-Strauss.

A tarefa do historiador nao consiste mais em
colocar a tonica sobre as acelera<;6es e muta<;Qes da
historia, mas sobre os agentes da reprodu<;ao que per
mitem a repetic;ao identica, dos equilibrios existentes.
Assinl, os agentes nlicrobianos aparecenl em primeiro
plano como explicativos, verdadeiros fatores decisivos
de estabiliza<;ao do ecossistema. Segundo Le Roy La
durie, "e mais profundamente ainda nos fatos bioiogi
cos: mais que uma luta de classes, que e precise -pro-·
curar 0 motor da hist6ria massiva, ao menos durante
o periodo que eu estlldo" (Ibid., p. 9). 0 homem en
contra-sedescentrado e so pode ter a ilusao da mu
dan<;a. Todo 0 que decorre das grandes fraturas da his
toria deve ser amenizado em proveito dos grandes
trends, meSlllO se eles advem de uma historia sem os

home!,s. Le Roy Ladurie, que ve a disciplina historica
novalnente conquistadora, termina sua lic;ao inaugu-
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ral com uma nota otimista: "A historia, que foi duran
te alguns decenios de desgra~a a Gata borralheira das
ciencias sociais, retoma agora 0 lugar eminente que
Ihe pertence [...JEla tinha simplesmente passado para
o outro lado do espelho para lazer voltar 0 Outra ao
lugar do Mesmo." (Ibid., p. 34).

A natureza, em suas resistencias as mudan~as~

torna-se a lontede inspira~ao de uma historia de so
ciedades tornadas estaticas como as sociedades frias
de Levi-Strauss, ,Simples maquinas de repradu~ao. A
historia reflui para" imove!. em urn presente osten:
sivo, cortado do antes e do depois, que justap6e no.
espa.;o 0 MeSilla e 0 Outro',

A SUBDETERMINA<;:Ao OU A CRISE DO

CAUSALISMO

A divisao entre sujeito e objeto, com a posic;ao
de dominio que implicava, deixava entender que as
ciencias humanas poderiam chegar a uma situac;ao de .
encerramento do saber na qual 0 sujeilO poderia satu
rar 0 objeto, envolvendo-o em seu conhecimento .

.Hoje, 0 principio de subdetermina~ao, saido de Du
hem (DUHEM, Pierre. La Theorie physique, son objet, sa
structure. Paris: Vrin, 1981), tornou-se 0 lundamenlO
filosolico de urn numero crescente de estudos das
ciendas humanas. Ele ressalta 0 questionamento e
torna vii toda tentativa de redu~iio monocausa!. Esse
prindpia encontra urn prolangamento em Bruno La
tour com sua no~ao de irreduroes (LATOUR, Bruno. Ir
redu~tions. In: Les Microbes: Guerre et Paix. Paris: Me
tailie, 1984). No nascente ou no poente 0 fechamen
to -causalista remete a uma aporia a ~edida que ha
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apenas pravas singulares, nao equivalendas mas tra - .
du~6es e, por outro lado, na outra ponta da cadeia
"nad~ ~, em si, dizivel ou indizivel, tudo e interpreta
dQ" (Ibid., p. 202). Alias, a evolu~ao das dencias lisi
cas, com urn desdobramento dos niveis de explica~ao

segundo urn plano micro e macro, com variac;ao das
relac;oes causais entre. urn e outro, contribui para a
abertura geral dos passos dentificos para a indetermi
na~ao de saber que nivel tern prioridade. IssQ leva a

. considerar urn real ViSIO em toda sua complexidade,
composto de varios estratos, sem prioridadeevidente,
pres~ a hierarquias emaranhadas, dando lugar a mul:
tiplas descri~6es possiveis.

A volta interpretativa

o retorno interpretativo, adorado pelo'trabalhos
atuais, permite nao ficar pres~ it laisa alternativa entre
uma dentificidade que remeteria a urn esquema mono
causal organizadore urn desvio" estetizante. A osdla~ao

e particularmente espetacular na disciplina histOrica ali
mentada, '10 longo .dos anos sessenta e setenta, sob 0

impulso da escola do Anais, por urn ideal clentista; 0 de
encontrar a verdade ultima no fim das curvas estatisti
cas e grandes equilibrios imoveis e quantificados.

Gra~as ao trabalho sobre 0 tempo' de Paul
Ricoeur, redescobre-se a Jupla dimensao da historia
que, sob 0 mesmo vocabulo, na Fran~a, recobre tanto
a propria narra~ao quanto a a~ao narrada. A opera~ao

historiogr3fica, para retomar a expressao de Michel de
Certeau~ e uma operac;ao complexa, urn misto que
torna caduco qualquer objetivismo,o que nao quer
dizer que ela rompa com 0 horizonte que,desde sem
pre, constitui a ideia de urn contraw de verdade a're~
velar. "E urn misto, fic~ao cientifica, cujo relato sOtem
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a aparencia de raciodnio, mas nem por isso e menos
. circunsctito pOl controles e possibilidades de falsifica
,oes." (CERTEAU,· Michel de. L'histoire, un~ passion
nouvelle, mesa redonda com P. Veyne, E. Le-Roy Ladu
rie, Magazine litteraire, n. 123; p. 19-20, avril 1977)'.

Michel de Certeau, retomando 0 discurso histo
rico em sua tens39 entre ciencia e fiCc;30, era particu

,larmerite sensivel ao iato de que' ele e relativo a urn
lugar particular de enuncia,ao e mediado pela tecnica
que faz dele uma, prihica institucionalizada, vinculada
a uma comunidade de pesqui~adores:"Antes de saber
o que a historia diz'de uma so,ciedade, impor.ta anali
sar como ela funciona nessa sociedade (CERTEAU,
Michel de. L'Ecriture de I'histoire. 'Paris: Gallimard,
1975. p. 78). A pratica historiadora e, portanto, corre
lativa a estrutura da sociedade que desenha as condi
,oes de urn dizer que nao seja nem legendario nem
utopico, nem desprovido de pertinencia. Michel de
Certeau tinha, desde 1957, ressaltado 0 fato de q~e a
historia tambem e escritura, duplamente: performati
va, como 0 evoca 0 proprio tituhda trilogia, Fazer his
toria, aparecida em 1974, sob a dire,ao de Pierre Nora
e de Jacques Le Goff; e escritura como espelho do real.
A escritura historiadora desempenha 0 papel de rito
de enterro. Instrumento de exorcismo da morte, ela'o
introduz lio centro de seu discurso e permite, simbo
licamente, que uma sociedade'se situe, equipando-se
de uma linguagem sobre 0 passado. ddiscurso histo
rico nos .fala do passado para enterra-lo. Ele tern, se
gundo Michel de Certeau, a fun,ao de tumulo, no du-

, plo sentido de homar os mortos e participar de sua eli
mina\ao da cena dos vivos. A revisita\ao historica
tem,portanto, essa func;ao de abrir para 0 presente
urn espa,o proprio, marcando 0 passado para redistri
buir 0 espa,o dos possiveis. A pratica historiadora e,
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por principio, aberta a novas interpreta,oes, a urn dia
logo sobre 0 passacto aberto sobre 0 iuturo, a ponto
que se fala, cada vez mais, de "futuro do passado". Ela
nao pode, po.rtanto,deixar~se encerrar em uma obje
tiva,ao fechada ""bre ela mesma.

o reIato: guardiao do tempo

Aocontrario dos narrativistas, a tentatiVa dos
Anais, nos anos setenta, de romper com 0 relato era
ilusoria e 'Contraditoria em rela\ao ao projeto histod
co. Essa escola dos Anais, admitindo que 0 historiador
constroi, problematiza e projeta sua subjetividacte so
bre seuobjeto de pesquisa, parecia, a priori, aproxi-.
mar-se da posi,ao de Ricceur. Mas, de fato, nao 0 era
por adotar 0 ponto de vista hermeneutico da explica
c;a.ocOlnpreensiva. Os Anais tinham por alvo essericial
a escola metodica. Tratava-se, portanto, ao contrario,
de afastar-se do sujeito para quebrar 0 relato historico
e fazer prevalecer 'a cientificidade de urn discurso his
torico renovadq pelas ciencias sociais.

Para tornar evidente 0 corte epistemologico
operado pelos Anais, seus iniciadores e discipulos pre
tenderam torcet 0 pesco,o do que era designado, pe

'jorativalnente, de hist6ria historizante: 0 acoDteci
mento e seu relata. E claro que houve deslocamentos
de objetos, uma reavalia,ao dos fenomenos economi..
cos. nos anos trinta, depois, uma valoriza,ao das logi
cas espaciais nos.anos cinqiienta. Fernand Braudel de
nunciou 0 tempo curto remetido ao ilus6r~o em'rela
,ao as permanencias dos grandes pedestais da geo-his
toria, a longa dura,ao. Entretanto, e Paul Ricceur bern
o d~monstroiJ., as regras da escritura historiadora im

,pediram-no de cair na sociologia porque a longa dura
,ao permanece dura,ao. Braudel. .enquama historia-
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dor, permanecia tributario das formas retoricas pro
prias adisciplina historica. Contrariamente a suas p'ro
clama~6es tonitroantes, ele perseguiu tambem, em
sua tese, a e1abora~ao de urn relato: "A propria no~ao

de historia de longa dura~ao deriva dD acontecimento
dramatico [...J isto e, do acontecimento introduzido
num emedo' (RICCEUR, Paul. Temps et Recit. Paris:
Seuil, 1983. t. I. p. 289). Certamente, 0 sujeito do en,
redo nao e mais Filipe II, mas 0 Meditem'neo que e de
outr~ tipo, mas nem por isso deixa de ser enredo. 0
Mediterraneo representa uma quase-personagem que
vive seus' ultimos momentos de, gloria no seculo 16
antes que se assista ao deslocamento para 0 Atlantico
e a America, momenta ao longodo qual "0 Mediter
raneo, ao mesmo tempo, sai da grande historia" (Ibid.,
p. 297). Essa exposi~ao do emedo imp6e-se a todo
historiador, mesmo aquele que toma grande distancia
do recitativo classico do acontecimento polftico:diplo
matico. A narra~ao constitui a media~ao indispensavel
para fazer a obra historica e ligar 0 espa~o da expe- .
riencia e 0 horizonte da previsao, de que fala Kosel
leek: "Nossa hipotese de trabalho volta, assim, a man- ,
ter 0 relato como 0 guardiao do tempo, na medida que
este nao sera urn tempo pensado' mas s6 narrado."
'(Ibid., t. 3, 1985, reed:'points-Seuil, 1991, p. 435)".

. A configura~ao do tempo passa pela narra~ao

'da historia. Assim visualizada, ela se desloca entre urn
espa~o de experieneia que evoca a multiplicidade d6~

percursos possiveis e urn horizonte de previsao que
define urn futuro tornado presente, nao ,edutivel a
uma simples deriva~ao da experiencia presente: "As
sim, espa~o da experiencia e horizonte de previsao fa
zem mais que opar-se de forma polar, eles se condicio
nam mutuamente" (Ibid., p. 377). A constru~ao dessa
hermeneutica do tempo historico oferece urn horizon-
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te que nao mais e tecido paraa finalidade cientifica,
mas ampliado para 0 fazer humano, urn dialogo que
deve ser instituido entre as gera~6es, urn agir sobre 0

presente. 13 nessa perspectiva que convern reabrir '0

passado, revisitar suas possibilidades. Recusando a
historia a rela~ao puramente antiquaria, a hermeneu
tica historica visa a "tomar nossas previsoes mais de
tenninadas e nossa experiencia mais indeterrninada"
(Ibid., p. 390). 0 presente reinverteu 0 passado a par
tir de urn horizonte historico destacado dele. Ele
transforma a distancia temporallnorta enl "transmis
sao geradora de sentido".(lbid., p. 399). 0 vetor da re~

constituic;ao historica encontra-se, entao, no centro
do agir, do "tornar presente" que definiu a identidade
narrativa sob a dupla forma do Mesmo (Idem) e de Si
mesmo (Ipseite). A centralidade do relato re1ativiza a
capacidade da hist6ria em encerrar seu discurso numa
explica~ao fechada sobre mecanismos de causalidade.
Ela nao permite nem voltar "a pretensao do sujeito de
dominar 0 sentido" (Ibid., p. 488) nem renunciar a
ideia de uma globalidade de historia segundo suas im
plica~6es eticas e, polfticas" (Ibid., p. 489).

Vma dupla hermeneutica

Estanlos confrontados por tres ciencias huma
nas que sao a historia, a sociologia e a antropologia, 0

que Antony Giddens denomina de dupla hermeneuti
ca (GIDDENS, Antony. Social Theory and Modern Socio
logy. Stanford: Stanford UP. 1987), ou seja, 0 duplo
p'rocesso de tradu~ao e interpreta~ao. Em primeiro lu"
gar, as ciencias humanas devem considerar que as re
presenta~6es das a~6es pelos atores Sao portadoras de
urn conhecimento pertinente. Em segundo lugar, as
ciencias humanas sao, elas proprias; cienci~s interpre- _.
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tativas. Esse duplo circulo hermeneutico tem um efei
to rebote na apropria~ao, pelos alores e' instilUi~oes,
dos conhecimentos produzidos pelas ciencias huma
nas, gra<;as acapacidade ativae reativa dos atores, 0

que Giddens qualilica de "agencialidade". Essa capaciC

dade de iransforma~ao abre um horizonte pragmatico;
proprio ao humano, COllum ahist6ria~a sociologia, e
aantropologia pelas quais "a performatividade das re
presenta~oes I' indissociavel da agencialidade dos ato
res" (Jean-Pierre Olivier de Sardan) L'espace weberien
des sciences sociales. Geneses, n. 10, p. 160, janv. 1993). '
Se 0 horizonte epistemologico I' pragmatico, nao se
pode prejulgar 0 que vai acontecer. A previsao I' ape
nas uma retrodicC;ao. Asciencias humanas sao condu-.
zidas a uma oscila~ao entre 0 porque e 0 como porque )
"a indetermina~ao I' inerente a essa agencialidade que
me parece ser uma particularidade do obje,to de todas
as ciencias sociais"(SARDAN, Jean-Pierre Olivier de.
L'Histoire entre epistemologique et demande sociale. Actes
de I'universited'ete de Blois, sept. 1993, IUFM de
Creteil, Toulouse, Versailles, 1994, p. 32).

Sobre caminhos fronteiri<;os: Alain Corbin

Essa indetermina~ao encon'tra-se exemplilica
da pela obra de um historiador pioneiro na explora
,ao das zonas limites do territorio de sua disciplina,
Alain Corbin. Seu percurso simboliza "a incerteza do
objeto" (.CORBIN, Alain, Le vertige desfoison
nements. Revue d'histoire moderne et contemporaine, n.
39, p. 103, 1992), As zonas .rronteiri~as, os pontos li
mites revisitados por Alain Corbin, no cora~ao de
uma sensibilidade historicizada, dilaceram as taxino
mias usuais,' os recortes tradicionais e reificados da
disciplina, A complexidad"e desses objetos, no limite
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do dizivet entre 0 percebido e 0 nao-percebido, tor- , '
na impossivel 0 desdobram~nto de causalidades sim
ples. ltiovador na Fran~a, no dominio da historia das
sensibilidades, das emo,oes, re~lizando0 antigo dese
jo de Lucien Febvre nesse dominio, Alain Corbin, que
sesentia preso e insatisfeito no quadro da sociogr<jlia
retrospectiva de Limousin, acordado por Ernest La
brousse, confere-se unl novo objeto com a historia da
prostitui,ao (CORBIN, Alain. Les Filles de noce. Misere
sexuelle et prostitution au XIX' siecle. Paris: Champs,
Flammarion, 1982). Esse dossie de pesquisa leva-o a
prosseguir, nlais adiante, urn estudo das manifesta
~oes olfativas naquilo que as liga ,'lS representa~6es

sociais: "A assimila<;ao da prostitui<;ao acarne morta,
'10 a~ougue". Alain Corbin (Les Temps reflechi,
EspacesTemps, 1995) dava coerenda a' essa investiga
~ao original cuja ideia Ihe foi sugerida pela leitura das
Memorias de Jean"Noiil Halle, membro da Sociedade
Real de Medicina e primeiro titular da cadeira de hi
giene publica criada em Paris, em 1794. Esse mania
co da desodoriza,ao traduz bem "uma hiperestesia
coletiva" (CORBIN, Alain. Le Miasme et la Jonquille.
i:adorat et'I'imaginaire social, XVIII' -XIX' siecle. Paris:
Champs-Flammarion, 1986. p. I). Nos conlins da his
toria da literatura, entre as fantasmas de autores
como Huysmans e a investiga~ao de Jean-NoH Halle,
Alain Corbincoloca-se a questao de saber a que cor
responde essa inflexao da sensibilidade olfativa.
Como esse sentido, habitualmente desqualificado,
considerado nlenor, cristaliza repentinalnente a in
quieta~ao coletiva? Alain Corbin the restitui a conli
gura~ao complexa que oscila, entre 1750 e 1880, no
dima das mitologias pastoris, ignorado pela perspec
tiva teleologica da historia dissica das ciencias que
exclui de seu cqmpo seus tramites. Alain Corbin res-
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tabelece 0 principio de simetria de Bruno Latour para
exumar esses trabalhos sabre substancias putridas, a
quimica pneumatica e sua transfereIi.cia do vital para
a social: "ao povo indistinto, a animalidade, a fedor
organico. Mais que a pesado vapor da multidao putri:
da, indiferenciada, sao as covise as latrinas do pobre,
a esterco campones, a suor engordurado e fetido, im.
pregnando, a pele do trabalhador, que concentram,
agora, a repugnancia oUativa" (Ibid., 1986, p. 268).

Depois de ter restituido as vinculos entre a 01·
Ia~o e a imaginario socia!, Alain Corbin estabelece urn
novo ponto-limite, 0 das margens em direc;ao as quais
as ocidentais dirigem seus desejos: a partir do secul6
18 (CORBIN, Alain. Le Territoire du vide. L'Occident et Ie
desir de rivage 1750-1850. Paris: Champs-Flammarion,
1990). Ele procura a perspectiva que as hom'ens de
"Dutrora tinham de seus arredores e quais era-m suas
emo~6es.· Antes ainda do discurso sabre as atores, ele
se debru~a sabre a eixo das sensibilidades, com a
preocupa~ao, propria do historiador, de evitar a ana
cronisnlO. Essa ascensao do desejo de margem "atra- '
vessa todos as tipos de abordagem e a interesse desse
objeto reside, precisamente, nesse entrelac;amento"
(Alain Corbin, EspacesTemps, 1995). Essa forma de his-,
toria, atenta aos processos emergentes, distancia-se da .
no~ao brauddiana de prisao de longa dura~ao. Ao
Contrario, ela referencia as descontinuidades, nas pra
tieas enos discursos que atestam um novo desejo.Ela
conduz, portanto, a uma aten~aoparticular diante das
pnhicas discursivas. A renuncia a UIDa recanstitui<;ao.
causalista interroga a partilha entre a dito e a nao
dito: "Eu renun.ciei a construir, a proposito dos lito
rais, qualquer grade de leitura passageira." (CORBIN,
Alain. Le Territoire du vide. L'Occident et Ie desir de rivage
1750-1850. Paris: Champs-Flammarion, 1990. p. 322).
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Os procedimentos de apropria<;ao

Uma tal historia das sensibilidades nao pode
permanecer confinada nos limites da disciplina his
torica. Ela se abre, inelutaveJmente, sobre as proble
mas da filosofia da linguagem para resolver a ques
tao de saber se e passive! assinlilar 0 nao-dito ao
nao-experimentado quando se ressaltam fenamenos
emergentes. Alias, essa historia implica interrogar-se
sobre a natureza do sujeito de que se fala. Em rela
~ao a isso e born ficar atento areflexao filosofica ofe
recida pelo horizonte hermeneutico de Paul Ricceur
(RICCEUR, Paul. Soi-meme comme un autre. Paris:
Seuil, 1990) ou a do ultimo Foucault, 0 de Souci de
soi, sobre 0 dominio de si mesmo, com atenc;ao espe
cial sobre 0 corpo, 0 biopoder, para inspirar a discur
so do historiador. Esse hori2Onte pode tornar-se mui
to sugestivo no quadro da construc;ao de uma nova
historia das emoc;oes ou de uma "emo.cionologia"
como a denorninam as historiadores americanos Pe
ter N. Stears e Carol Zinowitz-Stears (ZINOWITZ
STEARS, C.; STEARS, P. N. Emotion and Social Change:
Toward a New Psychohistory. New York: Holmes and
Meier, 1988).

A apropria~ao do sensivel e, em gera!, das re
presentac;5es no campo da investiga<;ao historica.
orienta a pesquisa para objeto:; mais ideais, mais sim-'
bolicos que materiais. Osprocessos estudados nao tem
a linearidade que permite "plicar rela~6es de causali
dade segundo as quais os fenamenos anteriores deter
minam e engendram aqueles que se seguem. Contu
do, a historiador pode assinalar emergencias, coeren
cias, contemporaneidades'. Nos observarnos a co-ocor-

. rencia de fenomenos que podernos compreender. Mas
issonao e urn problema de 'causalidade. .
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Nao fatalizar os processos histaricos ocorre
com a crise dos esquemas poslUlados de causalidade.·
As emergencias sao revisitadas e nao mais pressupos- .
tas e subentendidas por uma visao teleologica da
qual elas serao apenas 0 ponto de partida de uma di
re~ao ja est<lbelecida. Essa reabertura do campo mul
tiplo dos possiveis do passado conduz a no~ao de
sub-determina~ao.lsso nao signiIica, entretanto, que
tudo seja possive! a qualquer momenta e que na in
determina~ao traduza' uma indistin~ao postulada. A
no~ao de sub-determina~iiodesigna, ao mesmo tem-'
po, a pluralidade dos possiveis e a existencia de coer
~6es que tern por eleito o. fato de que certos possiveis
acontec;am, outros nao.

Essa dial<'tica de abertura/fechamento e central
nos estudos de Roger Chartier a proposito da historia
das pniticas de leitura. A inscriC;ao dos possiveis no
interior das coer~6eS levou Roger Chartier a separar
se do esquema simples de oposi~iio entre cultura eril
dita e cultura popular: "De inid6, e contra 0 empre
go classico da propria no~iio de cultura popular que
este livro se constroi" (CHARTIER, Roger. Lectures et
Lecteurs dans la France d'Ancien Regime. Paris: Seuil, .
1987. p. 7). Ele op6e a esse .postulado fundado sobre
·a adequa~iio perfeita entre clivagens sociais e cliva
gens culturais 0 desdobramento de praticas partilha
das, mais fluidas, mais imbricadas: lundamentalmente
hibridas. A maior complexidape do objeto historico
nao implica, segundo Roger Chartier, renunciar a
qualquer determina~iioe escolher 0 aleatorio absolu
to. E essa no~ao-que esta no centro da arqueologia
das praticas de ieitura empreendid;por Roger Char
tier. Ela permite compreender as estrategias eletuadas
ao mesmo tempo que os diversos procedimentos .de
apropria~ao.
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o IDEAL-TIPO EM WEBER

Na linhagem de Dilthey, situando-se mais radi
calnlente no terreno de estudos propriamente histari
cos, Max Weberinsistiu,sobre a climensiio compreen
siva dos estudos historiadores. Numa rela~ao polemi
ca com a escola historica alemii do seculo 19, Weber
considera que a originalidade. da historia como modo
de inteligibilidade da sucessao de acontecimentos,
como busca de sentido no plano empirico, pressup6e
passar pela valoriza~ao do estagio do "compreender"
(Verstehen), em uma investiga~iiocientiIiea. Nesse sen
tido, segundo Weber, a signilica~iio advem essencial
mente do fenomeno psiquico. Como esse nivel nao
pode ser apreendido de forma intuitiva, compete ao
pesquisador elucidar, explicitar 0 que os atores da his
taria viveram, no plano de uma vivencia que lhes"era
opaca. "Todo 0 esfor~o de Weber incide s"bre 0 se
guinte .problema: em que condi~6es, em que limites
urn julgamento baseado na compreensao pode ser va
lido para todos, isto e,. verdadeiro?" (ARON, Ray
mond. La Philosophie critique de l'histoire. Paris: Vrin,
1969. Reed. Le Seuil, Coil. Points, 1970, p. 240),

Na base desse esfor~o de compreensao, Weber_
privilegia uma distin~iio radical entre julgamento de
fato .e julgamento de va\or que ele considera como
verdadeiro principio fundador de toda deontologia
cientifica. Ele torna absoluta a divisiio entre 0 que ele, .

. qualiIica de ciencias empiricas da a~iio que siio a his-
toria e a sociologia e 0 que e!e denomina ciencias dog
maticas (0 direito, a logica, a etica e a estetica) que
"procuram explorar 0 sentido justo e valida de seus
objetos" (Weber, citado por COLLIOT-THELENE, Ca
therine. Max Weber et'l'histoire. Paris: PDF, 1990. p. 13).
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Urna eiencia do singular

Segundo Weber, a historia releva-se de urn ni
vet 0 das dendas da realidade, das ciencias do singu.
lar, do ideogratico, que de distingue das ciencias ex
perimentais que podem alcan~ar 0 estagio nomologic

co da enuncia9'io de leis gerais. Ao contrario destas, a
historia so consegue valorizar configura~6es singula
res. Weber ressaltou sistemas de causalidade, mas es
trangeiros ano~iio delei. Ao' contrario de Dilthey, ele
nao op5e ciencias do espirito, que teriam por horizQU
te compreender, e ciencias da natureza que visariapl. a
eXl'lica~iio. Esses dois niveis, a explica~iio e a com
preensiio, estiio em uma rela~iio unitaria tal que eles

• advem do mesmo processo cognitivo e -Weber destaca
a no~ii6 de compreensiio explicativa. A explica~iio ra
cional permanece, portanto, ul)l imperativo weberia
no e 0 carcher sensato da aC;ao humana autoriza a ten
tativa de decifra~iio racional. 0 sociologo e 0 historia
dor podem visar ainterpreta~iio da conduta dos atores
confrontando-os a um tipo ideal de racionalidade fi
nal. articulando assim uma racionalidade psicologica e
uma racionalidade imanente.

No centro desse percurso, Weber coloca, portan
to, a a~iio enquanto estruturada por um sentido, por
urn "sentido visad6~. Com esse prop6sito, ele preconiza
uma tipologia' da a~iio social em fun~iio de uma hierar
quia ordenada a partir de seu grau de consciencia refle
xiva: a aC;ao tradicional, intendonal, radonal em valor
e racional em finalidade (WEBER M. Economie et Societe.
Paris: PIon, 1971; 1. p. 22-23). Apenas no ltltimo grau,
o da racionalidade com finalidade, que comanda 0 con
junto, eque Weber encontra a possibilidade de genera
liza~iio, no plano da historia universal. Essa rela~iio dia
letica entre niveis descontinuos entre si permite a vye
ber postular o.sentido a encontrar, cmuo ele 0 faz em A
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8ica protestante e 0 espfrito do capitalismo, mas mal1tenrlo
se afastado de qualquer teleologia historica: "Weber re·
conhece que Ita $entido na historia, visto que se trata de
pniticas sociais e q'ue, para ele, s-6 a aC;ao sensata e au
tentica~ Mas, isso nao implica que 0 mundo produzido
pela ac;ao, assim como seu desenvolviluento, seja pen
savel como um processo de sentido" (C01.UOT-THE1.E·

-NE, Catherine. Max Weber et I'histoire. Paris: PDF, 1990.
p. 94). Assim, contrariamente ao muito que ja foi dilo,
Weber nao postula que 0 protestantismo teria sido a
origem do capitalisrno. Elenao referenda, na relac;ab
dos dois fenamenos, qualquer rela~iio de causalidade.
Propondo um "ideal-tipo", ele pretende, modestamen
te, demonstrar em qu~ 0 protestantismo pade contri
buir para 0 desabrochar do espirito capitalista, privile
giando 0 esfor~o, a individualiza~ii-o, ou ainda, aprofun
dando 0 tema do desengano do mundo.

Urn espa<;:o weberiano das eiencias soeiais?

Atualmente, Max Weber beneficia-se de urn
grande ganho de interesse, espetacular, na Fran~a, 0

ponto de Jean-Pierre Olivier de Sardan falar do "espa
c;o weberiano das ciencias sodais" (Geneses, n. 10, p.
146-160, janv. 1993). Certamente, 'a verdadeira ihtro
duc;ao as ideias weberianas remonta a Segunda Guerra
mundial. Ela data da publica~iio da tese de Raymond
Aron (Essai sur une theorie de I'histoire dans l'Allemagne
contemporai/,., la philosophie critique de I'histoire. Paris:
Vrin. 1938). Depois, Julien Freund ~etomou esse es
for~o para introduzir. na Fran~a,_as_ teses weberianas
(Sociologie -de Max Weber. Paris: PDF, 1966). Se Weber

. levou tanto tempo paraser reconhecido e discutido,
certarnente nao foi por desconhecimento de sua.obra,
pelos dirigentes da sociedade francesa. Nesse plano.
Ita demonstra~iio factual segundo a qual contatos en-

•
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tre sociologos franceses e alemaes sempre ocorreranl,
mas,' apesar disso, 0 sucesso absoluto, na Fran~a, do
durkheimnismo ampliando e confirmando sua hege
nlonia no infcio do secula 20..e acentuando quando do
triunfo do estruturalismo nos anos sessenta. Toda a .
lradi~ao Weber, Simmet Dildley foi desprestigiada, 0
divorcio entre essas duas orientac;;oes e' evideRte e
como 0 demonstra Monique Hirschhorn (Max Weber et
la sociologie fran,aise, Paris: I:Harmattan, 1988), as re
ferencias a Weber, em lingua francesa, sao raras, em
grande contraste com a abundante bibliografia anglo
sax6nica(Le Savant et Ie Politique so foi traduzido em
frances em 1959, por Julien Freund; Les Essais sur la
thiorie de la scimce, so em 1965 e L'Ethique protestante et
I' Esprit du capitalisme: em 1964). Certamente, pqde-se
invocar, nesse atraso, os fatores comerciais referentes
aos direitos autorais reservados a casa PIon que dete
ve 0 monopolio desde 1955, mas se a editora Pion nao

.eslava mOlivada para divulgar Weber tambem e por
que" nao havia publico comercialmente necessario
para a edi~ao e reedi~aode seus textos.

Essa situac;;ao remete a ignorancia voluntaria da
orientac;;ao da sociologia antinomica enl relaC;;ao acor
rente durkheilno-marxista, dominante na' epoca. De
fato, havia duas vozes opostas entre a filia~ao positi
vista contendo 0 Inodelo hel:lrfstico e a tis,ica nlecani
ca e a filia~ao da sociologia 'compreensiva pela qual as
ciencias do espfrito passaram a dissociar-se das cien
cias da natureza. Ha, portanto, unla ruptura na virada
do s~culo, acrescida no pas-guerra, entre a filos9fia
critica da historia de Simmel Dilthey, Weber e a tradi
~ao positivista que the censurava psicologizaras cien
cias historicas (Sylvie Mesure, Espaces Temps, n, 53-54,
p, 19-27, 1993),

·0 desconhecimento da corrente da sociologia
compreensiva alelna que re.sultou dessa cOllfr6ntac;;ao
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esta se dis~ipando, atualmente, na Franc;;a. 0 espac;;o
weberiano, definido e reivindicado, pertence it filia~ao

hermeneutica. Ele corresponde a uma anatomia epis
terno,l6gica das ciendas sQciais l1ue tern eln conlum
COIn as ciencias da nat1:lIeza postular a existencia dO"
real. com a ambi~ao empirica '<le dar conta dele, Mas
essa epistemologia ,torna-se autonoma enl relaC;;ao as

,ciencias da natureza, considerando-se sua impossibili
dade de tratar <?s fatos sociais como coisas. Esse espa
~o proprio define-se por "um' pedestal que e a histori
cidade e, tres pilares' que sao a tipificac;;ao, 0 compara
tivismo e esse horrfvel neologisnlo que e 'emicite' (ex
tracotidianos)" (SARDAN, Jean-Pierre Olivier de.
I:unite epistemologique' des sciences sociales, In:
L'Histoire entre epistemologie et demande socia Ie. Actes de
l'universite d'etede Blois, sept. 1993, IUFM de
Creteil, Toulouse, Versailles, 1994,' p, 16). 0 pedestal
da historicidade foi definido por Weber como nao re
produtivel, porque marcado por coordenadas espa~o

temporais singulares, Ele se abre sobre apostas inter
pretativas que situam as ciencias sociais sob 0 registro
da plausibilidade: "Os atores sociais produzem sentido
sobre suas proprias' ac;;6es e esse sentido torna-se urn
elelnento dessas ac;;6es, efeitos performativos estao
present~s sem cessar (Ibid" p. 17). Quanto ao primei
fO pilar, a tipificac;;ao, ele tambem e emprestad()' dos

'ideais-tipos de Weber, Ele permite utilizar artefatos
que tem estatuto de semi-nome proprio. 0 obstaculo
e tornar substanciaI eSsas tipologias feitas de esquemas
descritivos emp,restados da itlterpreta~ao pois "toda
descri~ao e tambem uma interpreta~ao" (Ibid., p, 18).
o segundo pilar e mais tradicional: e 0 comparatismo,
ha tempos utilizado como instrumeilto heurfstico nas
ciencias humanas. Enfim, a "emicit~" representa 0

terceiro, pilar ~'O extracotidiano sao ~epresentac;Oes in-
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dfgenas autoetones" (Ibid., p. 20). Ele impliea a inco:
pora,ao, a descri,ao da analise que os agentes SOCIalS
fazem, 0 que retoma, tambem, 0 objetivo de com
preensao weberiana.

Clencias hist6ricas

Qual'1do Jean-Claude Passeron definiu 0 que e,
para ele, 0 raCioonio sociologico (Le Raisonnement sod
o!ogique. L'espace non popperien du raisonnement nature!..
Paris: Nathan, 1991), ele opi)e urn espa,o popperiano, 0

das ciencias experimentais, do qual nao fazem parte as
ciencias historicas, improprias it refutabilidade das pro
posi,Des teoricas. Ponanto, ele retoma, definindo 0 que
ele chama de ciencias historicas (sociologia, antropolo
gia, historiil) a distin,ao weberiana das autonomias des
tas ciencias e a necessidade de definir-Ihes os limites de
sua objetividade. As ciencias sociais, segundo esse es
quema, nao pertencem ao dominio das. ciencias nom:o
logicas. Elas estao submetidas, segundo Jean-Claude
Passeron, a detemlina<;;6es deiticas que renletem qual
quer asser,ao a seu ,espa,o proprio de enuncia,ao. Essa
caraeterfstica corresponde a.importancia de outra con
tribui,ao de Weber, 0 do tipo ideal, construfdo pelo ra
ciocfnio sociologico "Nao sao os elos 16gicos que ligam 0

essencial do conhecimento, mas 0$ elos tipolpgicos e, en
quanto tais,; indissociaveis das designa<;;6es semi-rigidas e
das descri,Des sempre retificadas sobre as quais os tipos
sao indexados" (Ibid., p. 369). Isso elimina do espa,o teo
rico das ciencias sociais, como urn horizonte ilusorio,
qualquer postula,ao de invariantes formalizaveis, d~sta

cadas da lingua natural e de seu contexto. Ao contrano,
os conceitos incorporam a referencia e esses "hfbridos",
meio conce'ituais e lueio referenciais, que Jean-:Claude
Passeron qualifica de semi-names proprios e que sao 0

equivalente do que era, para Weber, 0 tipo ideal.
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ORELATO

o HISTORIADOR: UM RETORICO

Cicero

Se a historia emancipou-se, progressivamente,
de suas origens lilerarias, ela sempre esteve Iigada, de
maneira mais ou menos pronunciada, com a retorica.
o grande momento desse vinculo situa-se no 10 secu
10 a.C.,. quando Cicero engaja-se no combate para pre:
servar as institui<;;6es republicanas, colocanda.sua for
ma,an, pelos melhores retoricos de Roma, a servi,o de
causas politicas, de infcio'por meio de reivindica<;oes
juridico-politicas, depnis defendendo nma nova escri
tura da historia. Ele atravessa a mais rude batalha de
sua carreira, em 64' a.C. contra Catilina. Cicero. fora
eleito para 0 senado contra Hybrida e Catilina, mas
este encahe<;a uma conjura<;ao para eliminar Cicero,
que consegue escapar de seus assassinos. Cicero C011

voca 0 senado e pronunda sua prinleira catilinaria, 0

que provoca a fuga de Catilina. Mas, os cUl11plices da
qnele deslancham a insnrrei,ao prevista e 0 fogo ir
rompe so~re oAltar. As vestais interpretam esse pres
sagio como 0 signa de que os deuses ordenam uma
a<;ao mais energica contra os conjurados. Cicero colo
ca aos sepadores a questao sobre a sorte que-cohvem
destinar-Ihes e a maioria opta pela condena,ao it mor-
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teo Se Roma aclama Cicero vencedor dessa luta, isso
tambemlhe acarreta.6dios incuraveis.

Esse confronto e urn dos multiplos sintomas da
crise que atravessa a Republica agonizante em Roma.
Vern entao 0 tempo da reflexao e, com ele, de urn dis-, .
tanciamento da vida politlea ativa. Cicero desejana fa-
zer obra historica e, se ele tivesse tido tempo, ele teria
lanc;ado <1S bases tearleas em sua obra, publicada em 46
a.C., De Oratore (De Oratore. Paris: Les Belles Lettres,
1921). Orador recobre tres acepc;aes: em sentido estri
to, ele designa aquele que sabe falar bern em publico,
nlas ele definiu tambenl·o escritor assim como 0 ho
(nem de Estado. Segundo Cicero, 0 Orator deve deter
uma salida cultura geral feita de· filosofia, de dialetlea,
de direito civil e de histaria. E nesse quadro· que. a an·
tiquitas representam urn instrumento; entre outros,
l1l11 tesouro de exempla do qual 0 orador pode servir-se
avontade. ReencontralllOS a agora classica funC;ao Ino

. ral da historia enl Roma e a historia eerigida como urn

.genero fundamental; ela e "0 testemunho dos seculos,
a luz da verdade, a vida da lembranc;a, a matriz da vida,
a mensageira da Antigiiidade" (CICERON. De Oratore. i
Paris: Les Belles Lettres, 1921. 2, 9, 36).'

Em sua obra De Oratore, Cicero expriole sua
concepc;ao do que deve ser a histaria e toma distan
cia do genero de Anais, ate entao dominante em
Roma, seja como cranlea cobrindo uma longa dura
c;ao e apresentando, ano apas ano, 0 relato dos acon
tecirnentos lnarcantes 00 plano interior e-exteriore
cuja escritur~austera, puramente linear, contentan
do-se em estabelecer os fatas politicos ao longo dos
anos, nao 0 satisfazia. Ele censura, nessa forma de
hist6ria, 0 fato 'de ignorar a agradavel, par estilo seeo
e senl relevo, sua incapacidade de "embelezar" 0 dis
cursa. 0 historiador deve aprende;r CODI as retoricos
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para obter urn discurso tao elicaz quanta agradavel.
Ao contrario do analista, 0 histariador deve oma.
lnentar seu texto,. usando todos os nH~ios ret6ricos a
sua disposic;ao. Empenhando·se em embelezar seu
discurso, 0 historiador deve ser daquel~s "que ador.

. nam.os fatos" (CICERON. De Oratore. Paris: Les Belles
Lettres, 1921. 2, 12, 54). Cicero preconiza ;'ma esti.
llstica da historia caracterizada par uma escritura ra
pida, sem embates.

Cicero coloca·se, portanto, mais ao lado da epo
peia que dos Anais, para delinir 0 genero histarico, mas
ele nao esquece,a preocupaC;ao com a verdade, que ca
racteriza 0 discurso da hist6ria, nesse ponto diferente
da epopeia. Sua poetica da histaria obedece, portanto,
'ao horizonte da procura da verdade com uma linalida.
de moral deform~ao do homem. A histaria, segundo
Cicero, e 0 "testemunho dos seculos, a luz da verdade,
a vida da lembranc;a, a mestra da vida, amensageira da
Antigiiidade" (Ibid., 2, 9, 36). Ele se inspira fortemen.
te na eficacia da ~et6rica para definir a genera histori
co e, contudo, ele distingue duas fornlas de diseurso.
Seele pertence ao registro da advocacia judiciaria, a
eloqiiencia deve visar a uma forma impetuosa e pene
trante, enquanto que, no easa da hist6ria, 0 discurso
deve permanecer em estilo fluente e an1]110, conservar
urn fitma regular, evitando as asperezas.

Essa estiJ}stica pr6pri.l\ a hist6ria, alimentada
pelos encantos da retarica, deve agora submeter·se a
urn certa numero de regras intangiveis sobre hist6ria,
segundp Cicero: em primeiro lugar, nao afinuar nada
falso; depois, ousar dizer tudo 0 que e verdadeira; em
terceiro lugar, evitar qualquer suspeita de parcialida.
de, de favor ou de raiva; enfim, respeitar a seqiiencia
eronol6gica, a ordem dos aeontecimentos e mencio-

. nar, precisamente, ?S datas. Essa poetica da historia. . .
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deve prefigurar uma filosofia da a~ao guiada por uma
nl0ral pragmatica, cujos principios essenciais sao a
prudencia (prudencia), a justi,a que encontra seu.lun
damento na leaidade (fides): "0 lundamento da JUSll
,a e a boa Ie, isto e, a fidelidade e a sincerida,de nas
palavras e engajamentos adotados [...] a boa Ie. fides,
loi assim chamada por causa da expressao: que seja
leito. fiqt, 0 que loi dito, dictum" (Ciceron, Les Dev~irs,

t VII; citado pur MOURIER Pierre-Fran,ois. Ciceron,
I'avocat de la Republique. Paris: Michalon, 1996. p.
107), enfim, 0 que permite consolidar 0 vinculo so-

, cial encontra-se na exalta,ao de uma forma antiga de
patriotismo: "Para examinar bern todas ascois~s, .a?s
olhos da razao e do cora,ao, de todos os elos SOCialS,
nenhunl e nlais importante nero, Dlais caro do que
aquele que existe, em cada um de nOS, pela Republi
ca.-Amamos nossos pais, nossos fUhos, nossos aOl1gos,
mas so a p<hria -abrange todos os nossoS aletos por
eles; e, por ela, que homem de bem hesitaria em ole
recer a vida, se isso losse necessario?" (Ibid., p. 110),

Salustio

.Deretorica juridica, com Cicero, passa-se are
torica politica como forma de escritma da historia,
com seu comemporaneo Salustio" quetem 23 anoS no
momenta da conjma,ao de Catilina. Depois de um
certo 'null1ero -de dissabores, como sua exclusao do se
nado por adulterio, ele compreende que, para fazer
carreira, e precise seguir urn dos dirigentes em eVl
dencia no poder romano e ele opta pur Cesar, que 0

reencanlinha para 0 Senado por nleio da questura.
Elll 50 a.C., ele escreve suas Cartas a.Cesar, nas quais
de se e~trega a uma critica severa das riqw:zas, d.as
lutas partidarias, e da primazia concedida a unla ans-
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tocracia bastarda que explora a plebe, mas, ao mesmo
tempo e para impressionar bem, ,ele tambem e severo
~om' 0 povo que, sem terra, degradou-se num sub
proletariado urbano. Desse duplo fenomeno social de
crise, s6 urn salvador supremo como Cesar pode salvar '
a na,ao, segundo Salusiio. ~

o desaparecimento de Cesar, em 44, assinala 0

lim de uma carreira politica pouco brilhante e que lhe
deixa um gosto amargo. Ele se retira das responsabili
dades e consagra-se, entao,. a historia que se torna,
para ele" uma maneira de fazer politica por ouiros
meios. Visando a eficacia, SalUstio' adota urn estilo
preciso, concentrado no essencial, enl sua preocupa
,ao de clareza que, as vezes, chega '10 exagero do des
pojamento. Assim, quando Vercingetorix rende-se aos
romanos, a cena e~ocada reduz-se a uma frase _curta,
sobria, impessoal, para acentuar-lhe 0 carater contun
dente: "Ve'rcingetorix rendeu-se, as armas foram abai
xadas". Nao se prendendo nunca a sentimentos, Sa
!listio destaca as rupturas para melhor expressar a tra
vessia desse tempo de crise. "SalUstio gostava da assi
metria, 0 choque lingiiistico, 0 embate dos significan

:tes, a antitese, a escritura recostada. 0 estilo salustia
no ajusta-se ao conteudo para exprimir a desarmonia
interior". (CIZEK Eugen. Histoire et Historims aRome
dans I'Antiquite. Lyon: Presses universitaires de Lyon,
1995. p. 124). Beneliciando-se do tempo, ele se dedi
ca, apos a aposentadoriapolitica, a escrever A. conjura
,ao de Catilina,publicada em 43-41 a.C. 0 retrato de
Catilina que ele desenha e 0 de urn anlbicioso que
cristaliza em si todos os vieios do periodo. Ele denun
cia uma juventude dourada no cOlnpl6 cujo papel foi
maior atesta de uma coaUsao heteroclita de conjura
dos que aglutinava nobres arruinados, restos da anna
da, campesinato decadente e plebe anarquista.
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Pouco tempo depois, ele publica A guerra de Ju
"gur/a, que tra<;a os conflitos entre Roma e Jugurta, en
tre III e 105 a.C. Essa narra<;ao Ihe permite refazer 0

processo de vicios de uma c,efta nobreza romana e ele
faz da Republica seu verdadeiro heroi que, em plena
agonia, so sobrevive por causa da fraqueza temer~s,a

de seus inimigoS. A finalidade moralizadora pelo vies
da retorica historica DaO e menor em Salustio que 0

era em seus predecessores. Na crise pobtica que atra
vessa, Salustio imputa a Catilina 0 fato de simbolizar
() mal interior e a Jugurta, 0 mal exterior. 0 modelo
da escritura hist6rica, para Salustio, encontr~-se em
Tucidides com 0 qual de partilha 0 in5eresse pela' per-

. sonalidade pobtica de exce<;ao e 0 criterio da moral~

za<;ao necessaria. Ele tambem Ihe empresta de TuCl
dides 0 procedimento da digressao explicativa assim
como 0 gOS!O pelas antiteses do conflito dramatico,
adaptando esse modelo grego a um novo contexto, 0

das mentalidades ronlanas.

Tito Livio

A poetica da historia definida por Cicero ,tem
um des/ino brilhante em Roma, enquanto a Repubh
ca morre e a crise poHtica suscita reac;6es em favor de
unllevantamento 1110ral que visa aeficacia e se debru
<;a sobre as raizes do mal. A historia torna-se, portan
to urn instn.llTIento de revigoramento moral, uma
fo~te de ped~gogia e urn meio de tornar-se lim escr~
tor. E essa aambi<;ao do escritor-historiador, 11to LI
via, que inscreve sua escritura na mesrna linhagem de
Cicero. Nascido em Padua, sob 0 relnado de Augusto,
Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.), preceptor de Claudio, vive
na corte inlperial sem renegar suas simpatias republi
canas, a ponto de ser qualificado, ironicamente, de
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"pompeano", por Augusto. Ao contrario de Sailistio,
11to Livio nao se engaja numa carreira pobtica, de
prefere consagrar-se a uma obra historica de dimen
s6e~ manu'mentais: 142 'livros, dos quais subsisten1
apenas 36, escrita durante 0 tim das guerras civis e 0

estabelecimento definitive do principado. Historiador
de gabinete e de biblioteca, ele pretende contar a his
toria de Roma de ponta a ponta, desde as origens da
cidade. Contudo, sua abordagem nao visa a historia
universal inacessiveL mas uma hist6ria limitada a suas'
dimens6es romanas. Se ela perde em extensao, ela ga
oha, entretanto, 0 objetivo de ser esgotada.

Em sua Hist6ria romana, sua intenc;ao econtar a
historia de Roma segundo os metodos da analistica
tradicional para pesquisar por que a corrup<;ao dos
costumes terminou por triunfar. Se Tito Livio toma li
berdades com a questao da verdade e porque ele sub-,
mete seus relates a uma finalidade moral. Como a ob
jetividade total e um mito para Tito Livio, sua ambi
<;ao de historiador desloca-se para 0 terreno da utilida
de da historia para a recupera<;ao etica da alma roma
na por meio de UlTI certo numerp de exempla.

Sua historia desdobra-se como manifesta<;ao das
doen<;as da, alma romana. Quando os romanos falham
em suas virtudes cardinais, ROh1a cai do.ente. A politi
ca curva-se, assim; as leis de bronze da etica. Idealizan
do os inicios de Roma, 11to Livio tem tendencia a opor,
de maneira binaria, a grandeza do inicio it decadencia
agonica'da Republica romana. Pelos criterios de vera
cidade definidos por Tucidides-, 11to Livio parece um
lTIaU historiador. Ele quase nunea reeorre a docunlen;.

"tos originais, manifestando grande desenvoltura e
nluito ceticismo diante das fontes originais. 0 essencial
de sua doeumentac;ao e constitufda pelos escritores
que 0 precederam, ·sem verificar a autentitidade de
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suas fontes. Suas liberdades diante da investiga<;ao ri
gorosa da verdade tern, como conseqiiencia, numero
.sos erros, sW~ncios e.deformac;oes, Assim", ele cala in
tencionalmente a, origem etrusca de Servius Tulius
para conferir-lhe uma origem latina. Ele da dfras pou
co verossim~is quanto as perdas nos campos de bata-

, Iha. Enquanto os cartagineses apontam mais de 20.000
mortos e contam mais de 20.000 prisioneiros, as per- '
das dOHomanos sao apenas de 1.500 homens. No pIa
no geografico, as referendas desse homeni de bibliote
ea, pOlleo viajadh, que e Tito Livio, naa sao mai~' con- ,
fiaveis e a esses erros e preciso acrescentar seu pouco
conhecimento em materias militares e, pollticas.

Ora, Tito Livio sera considerado, no seculo 19,
como 0 maior historiador da Antigiiidade romana. A
for<;a de sua escrita nao se prende it confiabilidade de
seus relatos, mas ao pano-de-fuudo literario que ele e
capaz de desenvolver. Seu texto valoriza 0 pathos, a
expressao das angustias e alegrias susdtadas p,los
grandes feitos epicos, como a passagem dos Alpes por
Anibal ou a partida de Cipiao para a Africa. As aren
gas de suas personagens sao, como de usa na epoea,
ficticios e sua func;ao Visa, essencialmente, adramati
zac;ao do relato e a ilustrar.o earater mais ou luenos
virtuoso dos eOlnbatentes. Quanto aos retratos, Tito
Livio e mais preocupado com a progressao dramatica
de seu relato, preterindo a pintura'de retratos comple
tos; ele prefere proceder por sucessivos toques que
eomp6enl retratos dinamicos, imanentes it narrac;a9.
A obra de Tito Livio destaca, assim, com uma eficada
Inareante, gra<;as a sua eserita, as inquietudes de sua
epoca, num tempo de grandes desotdens.

Seu sucesso, em Roma, e imediato e elee qua
lificado, rapidamente, de "muito eloqiiente" e sua re
percussao e tal que Taine, mesmo situado nas antipo-
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da~ de suas posi<;6es por seu cetidsmo, consagra-Ihe a
obra, em 1856. Ensaio sobre Tito Livio. A obra de Tito
Livio revela, sobretudo, as'inquieta<;6es de sua ,epoca
mais que a veracidade dos fatos narrados, n1as, ness~

sentido, ele e uma testemunha predosa das grandes
desordens que vitima a Republica agonizante. Ele se
volta para a revitaliza<;ao do mito criador original que
deu nascimento aaventura romana. Cmno 0 demons
trou Michel Serres (d. Rome, Ie livre des jOl1datio11S.
Paris: B. Grasset, c1983) antes mesmo da ILlta fratrici
da que permitiu a funda<;ao de Roma; delineia-se ao
desastre troiano.e Roma recolhe essa heran<;a. A pas
sagem de pader efetua-se, portanto, sabre cinzas, as
do velho mundo oriental, mas ela suscita, nos roma
nos: mTI medo constante de uma eventual revanche
do Oriente. Romamantem, portanto, essa violencia
original, colocando-a adistancia pela dtualizac;ao e a
sacraliza<;ao (d. JOHNER, Anita. La Violence chez Tite
Live. Mythographie et historiographie. Strasbourg, A.E.C.R.
1996). ComoTito Livia estabelece uma intima rela <;a 0 ,

entre mito e hist6ria, ele reconstitui alga essencial do
imaginario dos romanos: urn mito que evidencia a or
dGm primordial de uma mentalidade rmnana com mTI

yivo sentimento das origens, dos primeiros gestos, as
sim como 0 aspecto inextricavel desses mome'ntns
constitutivos dQs vinculos sociais com' fases de exclu
sao e de violencia, como. 0 demonstrou Rene Girard
(d. GIRARD, Rene. Le Bouc fmissaire. Paris: Grasset,
1982). Dai a importancia, em Tito Livio, dos duplos,
das ,situa<;(ies paralelas, das posi<;6es antiteticas e a
procura da supera<;ao dialetica pelo estabelecimento
de institui~6es reconhecidas sob os signos da liberda
de salvadora que possam repetir 0 ato de Ramulo ma
tando Rema e reunindo todos os cidadaos em torno
de seu crinle.
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o PINTOR DA ANTIGUIDADE: TACITO

Da eloqiiencia it hist6ria

Num contexto politico modificado, no fim do II
seculo a.C., marcado pela substitui,ao do regime re- ,
publicano pelo regime imperial aque!e que Racine
qualificaria de "pintor da Antigiiidade", Tacito (56
120 d.c'.) canfere a mesma impartancia a retorica"
atribuindo a qualidade da Eloquentia tanto,' valor
quanto a Fides (lealdade, boa Ie. imparcialidade). A
elaqiiencia torna-se u;m dos valores cardinais do his
toriador. C01no Cicero, radto recebeu sua primeira
formac;ao com os oradores. Ele ---cOlnec;ou lIma bri-

, lhante carreira como orador, tornando-se logo "tribu
no militar; depois questor, com a idade de 25 anos.
Mas essa carreira a desilude, como ele explica em

, Didlogo dos oradores. 0 regime politico entao assenta
va-se, principalmente, na transi,ao entre a Republica,
da qual ainda conserva a fachada, e 0 Imperio vin
douro. Essa fun,ao e desempenhada, em Roma, par
um dirigente que faz a figura de urn monarca, mesmo
se ainda nao tern 0 poder de determiilar quem 0 Sll
cedera. Contudo, esse regime politico nao permite
mais, segundo e!e, desenvolver 0 talento oratorio que
periclita para refluir como simples acusa,oes de or:
dem judiciaria. A eloqiiencia teria morrido com a
queda da Republica, no meio do seculo 10 a.C., quan
do Otavio torna-se 0 primeiro ilnperador romano.
Nao se pode rnais contar com os valores aristo~rati

cos, !evados pelos magistrados para 0 Senado, para
defender caUSas nobres e urn ideal politico.

E nesse contexto de muta,ao ao lougo do qual
Tacito assiste a queda de Nero, em 68 d.C., que poe
fiIn adinastia julio-claudiana e 'lie, na hist6ria, um re-
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ftigio para dese'nvolver seu talen to oratqrio e seu gos
to pela defesa de grandes causas. Ele consagra sua
primeira obra a uma biografia, a de seu sogro, J(llio
Agricola, publicada em 97 a.C" exaltando nele urn
grande conquistador milit..r no tempo de Domiciano.
Tacito admite e cauciona 0 fato 'brutal da conquista
Sem ocultar-lhe a parte sombria, Em sba monografia
Costumes dos germanos, publicada em 98 d.C., Tacito
descreve a vida de urn povo ainda rude aos olhos da
civiliza,ao romana, mas que tern a atra,ao da liberda
de. A favor da descri,ao quase etnogratica a qual Ta
cito se entrega, ele expoe as valores ,ideais e perdidos
do povo de Roma, da cria,ao e das origens. Os germa
nos do tempo de Tacito sao urn pouco os romanos de
outrdra. A Getrn~nia e apresentada como urn adver~

sa rio a altura de Roma. Ele deve ser temido porque
Sua for,a emana de sua liberdade.
, , Em suas Hist6rias, de que so resta a descric;ao da
crise dos anos 69 e 70, 'Tacito faz 0 relato da dificil su
cessao de Nero, que se transforrna em guerra fratricida
entre..as diversas facc;6es da armada rOlnana. Esse mo
'Inento de paroxismo da crise constitui mn te~po pri
vilegiado para apreender as molas ocultas do Imperio.
"Eu abordo, 'escreve Tacito, uma epoca fecunda em ca
tastrofes, ensangiientada por combates, desgastada por
sedi,oes, cruel ate meSmo na paz." (Tacite, Histoires. Li
vre I). Agora sao as armadas que fazem 0 Imperador,
po~que a essencia desvelada do Imperio e sua forc;a mi
litar. Tacita pretende fazer cair ~ InaSCara hipocrita de
uma Iachada popular e senatorial que perdura sob a
fun,ao d0J'rincipado que nao Conta mais.

Entretanto, a grande obra de Tacito e consti
tUlda por Seus Anais que se querenl uma cronica
completa do povo romano no cenario sufocante de
uma tirania sangren~ta e hip6crita no interior e estag-
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na<;ao nas fronteiras. E nesse drama vivido quando
ele era proconsul na Asia, a da morte do ideal das.

.conquistas, que Tacito situa a maior' tragedia de
Roma: 0 Imperio vive da conquista, mas esta esta
sempre mais longe, inais perigosa, e 0 Imperio devo
ra-se a si mesrna, arruinando as provi~cias subrneti
das e cedendo as tenta<;6es do luxo e da luxuria. E
nesse impasse que a Ior<;a bruta triunIa sobre 0 direi
to e a medida, exemplificada por dirigentes como Ti
berio, imperador rofllano que reinou entre 14 e 37
d.C. e cuja violencia e hipocrisia sao outros tantos '
sintomas ela abje<;ao generalizada.

Tacito estabelece oposi<;6es binarias de retra
tos para melhor divulgar sua ,li<;ao moral "Dai sua
afeiC;;ao, escreve ele, por Gernianicus, a quem confe
rimn as meS111as esperan~as. De fato, 0 carcher sim
ples e as maneiras afaveis do jovem Cesar.contrasta
vam com 0' ar e a linguagem de Tiberio, arrogante e
misterioso" (Tacite, Annales, Livre r. XXXIII). Her6i
positivo, Ger111anicus consegue, grac;;as a suas quali
dades morais, romper a maldi<;ao que pesa sobre as
expedi<;6es romanas. Ele dirige'se diretamente a
seus soldados, sem complacencia, e consegue que
eles voltern acategoria do respeito. pelos valores ro
111anos: "Nao, Illinha esposa ou 11leu filho nao me
sao Inais caras que meu pai e a republica. Mas ele
tem par salvaguarda sua pr6pria majestade; 0 impe
rio romano teln suas.Inuitas armadas. Minha mu
Iher e meus lilhos, que eu imolaria de bom grado a
YaSSa gloria, eu as escondo, agora, de vosso furor
para que 0 crime, qualquer seja, que ides cometer,
nao seja expiado senao por meu sangue e que 0 a~

sassinato do ulthno neto de Augusto, 0 assassinato
da nora de Tiberio nao vos tornem ainda mais cul
pados. De f4to, 0 que existe, durante estes liltimos
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dias, que vossa audacia nao tenha violado? Que
nome eu deveria dar a esta multidao que me rodela?
$'oldados? Empregals 0 entrincheiramento, vossas
armas para sitiaro lilho de vosso imperador, cida
daos? V6s ca!castes aos pes a autoridade do senado;
aquilo que concedemos ate aos inimigos, 0 cararer
sagrado de embaixador, 0 direito daspessoas, tudo
isso tendes ignorado". (Ibid., I, XLII).

Mas essa ultima tentativa de recupera<;ao de
seus soldados fracassa, apesar da eficacia dos discur
sos de Germanicus porque 0 ciume do imperador Ti
berio aIasta-o de Roma, envia-o para longe, para 0

_Oriente onde ele morre em Antioquia, em 19 d.C. Ti
berio aparece como urn ver~adeiro monstroque dis ..
simula sistematicamente a for<;a brutal atras da apa
yeoda do direito. Ele encarna outra coisa que ele
mesmo: 0 mal da hipocrisia que corr6i 0 Imperio ate
tornar-se a 'propria essenda de seu funcionamento.
Tadto. oferece na teatraliza<;ao desse destino tragico
de Roula, oI)de 0 crime e rei, oude'ate forc;;as sobre
naturais contribuern para dar visibilidade a essa'vio
lencia cega, como no caso do assassinato de Agripina:
"Os deuses ofereceram uma noite resplandecente de
estrelas tran'qiiilas, com urn mar calma, como para
denunciar 0 crime" (Tacite, Annales, XIV, 5).

A hist6ria: urn opus oratorium

Como Cicero, Tacito concebe a historia como urn
opus oratorium, logo, como umgenero baseado 11p' arte
-de expressao. Como ele, Tadto distingue a hist6ria da
fic<;ao pelo fato de qu,e a hist6ria esta a servi<;o da ver
dade e encontra sua razao de ser gra<;as a sua capacida
,de de corrigir os costumes, por meio de uma s6lida ana
lise das causas e dos efeitos. A poetica historica de Taci-
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,
to permanece fiel aos grandes ensinamentos de Cfcero,
seja 0 respeito da ordem cronologica, a difusao das in"
forma~oes geograticas necessarias, a explica~ao das in', •
tenc;6es dos atores, 0 relata dos acantecimentos impor
tantes ea· investigac;ao de ,suas causas, assim como' a
vontade de dar, como exemplo, 0 carater e a vida das
personagens que usulruiram de brilhante repUla~ao. '

Por outro lado, 0 estilo que ele imprime aos
seus Anais e diferente do estilo recomendado por Ci
cero. Ao relato calmo, regular, presctito por Cicero,
Tacita op6e uma- escritura mais expressiva, plena de
imprevistos; impetuosa, que pretende surpreender
seu leitor. Tacito visa, com antecedencia, a eficacia
imediata, dirigindo-se a emo~ao do leitor, a imagina
c;ao de seus contempQraneos. Ele sacrifica, ~ontudo, ,a
logica cronologica do relato para deter-se em quadros
de cores vivas, evocadores de sentimentos de borror,
de piedade ou de admira~ao. E uma poetica historica
que privilegia 0 pathos. Ela ainda permanece, portan
to, muito perto da epopeia e de seu estilo epico.

Quanto aos discursos que Tacito poe em cena,
eles sao particularmente estruturados e, seguindo as . '
regras oratorias, eles devem serconvincentes, mesmo

,quando se trata de decisoes ou de personagens repro
vadas por Tacito. A preocupa~ao retorica que permeia
·todo 0 relato de Tacito esta a servi~o de uma procura
da sabedoria que visa a denunciar as diversas form~s

da hipocrisia, a inconstancia das multid6es, a evolu~

~ao dos costumes. Pelo contraria, ele tern por objeti- ,
vo fazer prevalecer 0 sentido da complexidade dos se
res e a exalta~ao dos valores morais em uma pintura
tao elicaz que 0 filosolo Italiano Vico escrevera, no
inicio do seculo 18, que os gregos tiveram urn Platao,
mas nao tiveram urn Tacito.
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Do RELATO DE CRUZADA AO RELATO DE VIDA

As cruzadas fazenl nascer voca~6es de cronis
tas. Desde a primeira cruzada, a de Godofredo de Bu
Ihoes, urn cavaleiro an6nimo do circulo de Balescon
de Taranta teria deixado uma Historia anonima da j a

cruzada. Enesse primeiro testemunho que 0 historia
dor Guibert de Nogent, que nunc~ tena ido ao Orien
te, retira 0 essencial de suas fontes de informa~ao

para escrever a Historia da primeira cruzada. Mas e
sobretudo a partir do choque psicologi~o representa
do pela quarta cruzada; cOm sua linalidade incon
gruente que e a tomada de Constantinopla pelos cru
zados, que os relatas se multiplicam para justificar 0

que aparece como insensatez. VIn dos principais che
fes da expedi~ao, marechal de Champagne, Godofre
do de Villehardouin dita, a partir de 1207, sua Histo
ria da conquista de Constantinopla. Ele uiiliza, ao mes
mo tempo, os documentos oliciais de que dispoe e as
notas tomadas ao longo dos acontecimentos. Escamo
teando tudo que pudesse contradizer sua tese' ele

. aferra-se a logic" do encadeamento ate 0 desvi~ da
expedi~ao inicialmente prevista para alcan~ar 0 Egitq
e que se orienta para Bizancio.

Nesse inicio do seculo 13, Villehardouin pode
ser considerado COlno 0 primeiro historiador frances'
na medida em que eo primeiro a exprimir-se em lin
gua vernaculq. Ele demonstra grande preocupa~aoes
tilistica, respeitando regras estritas de unidade e de
q)ntinuidade de sua narrativa, animado pelas raz6es
proprias dos atores, urn estilo sobrio e uma reescritu
ra dos tliscursos pronunciados pelos diversos.principes
e e~baixadores. Ele reata com a tradi~ao autiga se
gundo a qual 0 historiador esta autorizadoa escrever
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por assumir responsabilidades de ordem polftica. Por
sua vez, participando da mesma quarta cruzada, Ro
bert de Clari teria deixado 0 relato de um combatente
comum, em sua Hist6ria dflqueles que conquistaram (ons
tantinopla. Simples cavaleiro, ele descreve com deta
lhes os episodios de combates decisivos, as promessas
deste ou daquele dirigente. Confere grande espa,o' a
vida concreta de seus companheiros de armas e, dife
rente de Villehardouin, sua historia, menos demons
trativa, fervilha de anedotas e de pitoresco.

Joinville

a cronista Jean de Joinville (1225-1317)'parti
cipa da selima cruzada ao lade do rei Luis IX '(Sao Luis)
e a cronica quefaz dela e parte de um projeto mais am
plo, 0 de escrever uma Hist6ria de sao Lufs que ele pu
blica em 1309, a pedido de Joana de Navarra, esposa
de Filipe, 0 Belo, neto de Luis IX. Com Joinville, temos
uma testemunha excepcional, que conheceu bem 0

rei, de quem era parente, De fato, ele privou da intimi
dade do rei em diversos perfodos e pode solicitar nu
merosos testemunhos, bem colocados. Alem disso, te
mos ai, como 0 ressalta Jacques Le Goff, 0 rela to de um
leigo (d. LE GOFF, Jacques, Saint Louis. Paris: Galli
'mard, 1996).

Joinville nao se limita a mostrar 0 rei em sua
devo,ao, mas deixa ver 0 guerreiro, 0 cavaleiro, fa
zendo dele um santo laico num mund6 onde os lei
gos sao promovidos na escala de valores da socieda
de ocidental. Afastando 0 postigo miraculoso,' pro
prio dos Exempla, Joinville privilegia seu proprio de
poimento, entremeando a parte biogrMica do rei e a
escritura de sua autobiografia. Ele se expressa na pri
meira pessoa, usando "eu" e "nos".
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Dessa proximidade entre biografo e biografa
do resulta a importancia conferida por Joinville ao

, toque, sentido que havia side desprezado por Raoul
Glaber, mas que se tornou importante no seculo 18,
em uma sociedade aprocura de provas materiais da
presen,a divina. Joinville ostenta a felicidade de ter
tocado variasvezes 0 rei. Sell' corpa ja~era, como es·
creve Jacques Le Goff, uma relfquia viva. Joinville
derrama-se em certos pontos da hagiografia de Sao
Luis, pfntando-nos 0 retrato de urn rei que tern hor
ror do pecado, ama os pobres, manifesta preocupa
,aocom justi,a de forma es'crupulosa, um homem
de paz cujo sentimento de caridade crista e univer
sal. Ei1tretanto, 0 biografo preserva seu olhar critico,
sua lucidez, quando revela a seu leitor to tempera
Inento colerico do rei, 0 carater quase patologico 9-e
seu juridismo, a crueldade de alg\lmas de suas deci
soes e sua indiferen,a, que choca Joinville, em Tela
,ao a sua esposa.

Umabiografia laica: Guillaume Ie Mar6chal

No inicio do seculo 13, em 1226, aparece uma
outra forma de biografia, a de um leigo, a Vida de Guil·
laume Ie Marichal (d. DUBEY, Georges. Guillaume Ie
Marechal. Paris: Fayard, 1984) escrita a pedido de seu
filho Guillaume, por um trovador que a compos de,
forma poetica, em ociossilabos, para ser declamada
em publico, ]lor leitor profissional. Essa vida panegi
rica de Guillaume Ie Marechal, que teria vivido de
1145 a 1219, ainda est" impregnada do rnodelo do
refato da vida dos santos. A narrativa historica e in
troduzida por uma apr~senta,aogenealogica e come
,a, portanto, por uma apresenta,ao da linhagem que

:ensina ao leitor os valores cavalheirescos. Guillaume
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pode ser considerado como extranumerario: segundo
de quatro rapazes, alem de duas mo<;as, ele se situa
em quarto lugar entre os eventuais herdeiros porque
e precedido por dois outros filhos de outra uniao.
Nesse caso, os filhos dos cavaleiros deixam cedo a
casa paterna, 'entre 8 e 10 anos, para 0 seu aprendi-·
zado. A figuta do pai apaga-,se da mente deles e no re
lato de Guillaume, de fato, a morte do pai e relatada
por testemunhas externas e de maneira alusiva. Nada
no relato testemunha sentimento causado por essa
perda, quando Guillaume tem 20·anos.

~ Guillaume e condenado a 'Jevirar-se na terra",
ou seja, a fazer rodopios para ganhar a vida. Sob a
prote<;ao de Patrice de Salisbury, ele se encontra em
situa<;ao de proteger a rainha, Leonor de Aquitiinia, de
uma agressao dos baraes do senhor de Lusignan. Ele
se lan<;a soziIiho, cabe<;a descoberta, com temeridade,
no meio de 68 cavaleiros contra ele. Feito prisioneiro,
a rainha oferece refens para recupeni-lo e ele entra
para 0 drculo de familiares do soberano. 0 gosto por
torneios e tal que a biografia descreve pelo menos 16
torneios. Guillaume reune uma equipe da Inglaterra .
que se tornou alvo de risadas, recrutando os melhores
cavaleiros sob seu- estandarte, depois de intensas ne
·goda<;aes. Vencedor, ele ganha notoriedade, mas nao
acumula riqueza, porque 0 cavaleiro }leve redistribui
la, encarregando-se das festas consecutivas aos tor.
neios. Ii gra<;as ao casamento que ele consegue sua
verdadeira promo<;ao sodal. Ele foj agradado, pelo
rei,. com uma rica herdeira, a senhorita de Lancastre e
sua fortuna s6 entao torna-se s6lida. Gra\as ao bi6gra
fo de Guillaume, dispomos do que pode ser 0 ultimo

\sobressalto das aspira<;aes cavalheirescas, do triunfo
da hanra sobre 0 dinheiro, da lealdade sobre 0 Estado,
ainda "incipiente nesse infcio do seculo 13.
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o PINTOR DOS VALORES CAVALHEIRESC.OS:

FROISSART

Agradar a seu publico,

Encontra-se essa mesma aten\ao com 0 relato
na Idade Media, quando a escritura hist6rica come<;a
a deixar os scriptorium dos mosteiros onde os monges
copistas limitavam-se a conservar a tradic;ao recopian
do textos santos. as historiadores entao, nos seculos
14 e 15, tomam a chave das ddades e as cortes prind
pescas, retomando urn genero antigo, 0 das eronicas,
cuja regra e dar eonta dosacontecimentos em sua es
trita ordem eronologka. Entretanto, os cronistas do
fim da Idade Media enriquecem 0 genero por seu cui
dado em adornar seu relato. Insatisfeitos com as sim
ples efemerides, eles desenvolvem certas anedotas sig
nificativas, proeuram as eausas e utilizain as regras re
t6ricas para "historiar a materia" como 0 diz 0 cronis
ta Froissart, no seculo 14. ;\jnda mais porque 0 cronis
ta, segundo Froissart, deve agradar ao publico. Ora,
tim publico de corte composto, essencialmente, por
uma nobreza de guerra em decHnio, que nao escreye
emal sabe ler, e avido por fa<;anhas que ilustrem seu
prestigio e sua posi<;ao sodal privilegiada.

Froissart (1337-1404), nasddo no condado de
Hainant,'em Valendennes, em 1337, de uma familia
burguesa, foi criado num anlbiente eortesao.

o cronista aparece como um propagandista do,S
valores da nobreza, insistindo em sua dedica<;ao, seu
espirito totalmente orientado para a prodigalidade,
oferecendo um espetaculo continuo de fa<;anhas mi
litares, de festas, de banquetes e de grandes atos di
plomaticos. Numa visao moralizadora, Froissart indi-
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ca as gera~oes futuras, peIo vies de seus relatos, as re
gras do codigo de houra cavalheiresco: a valentia no
combate, a generosidade sem limites, 0 fausto nos di
vertimentos, Froissart deve dar a impressao de urn
tempo que celebra a bravura e a lealdade; ele privile
gia, contudo, os procedimentos de dramatizac;ao de
cenas espetaculares como as entradas reais nas cida
des, os tor~eios e as diversas formas de confronto en
tre cavaleiros.

A verdade factual freqiientelnente e sacrifica- '
da em proveito da efiCi,cia do relato, a beleza drama
tica e efeitos provocados no leitor. Obcecado pelo. de
sejo de agradar a seu publico, 0 cronista reduz as pas
sagens em que a nobreza nao desempenha urn belo
papel e, '10 contrario, insiste no relato de fac;anhas
militares e manifesta~o(j,'s festivas.

o publicista dos valores cavalheirescos

o cronista transforma-se em uma especie de
publicista. Ele substitui uma aristocracia guerreira,
que mal sabe ler e escrever, para louva-la, cantar suas
fac;anhas. No quadro historico pintado pelo cronista, 0

mundo burgues esta ausente e 0 povo das campanhas
guerreiras e ignorado e, quando se manifesta, como
nos motins r.opulares de 1358, Froissart 0 estigmatiza
com expressoes como "pessoas mas", verdadeiros
"dies raivosos" r agindo "furiosamente".
, Se Froissart pretende construir uma "justa e
verdadeira historia", baseada em uma "justa investf.:.
ga~ao", ele sacrifica, as vezes, a verdade ao movimen
to geral do relato e privilegia os deitos sobre 0 leitor
em detrimento da veracidade do proposito. Seu qua
c;:lro oferece, entretanto, Mras qe- urn espelho urn tan
to deformado, urn autentico retrato da visao de mun-
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I. do da classe cavalheiresca pela qual ele escreve. Nesse
sentido, Froissart apresentou realmente 0 espirito da
func;ao educativa e prescritivado discurso "historico
que deve indicar, anova gera~ao, 0 codigo de bonra
cavalheiresco: 0 valor no combate, a generosidade
sem limites, 0 fausto por ocasiao dos divertimentos.

Como 0 desejo de Froissart era tran.smitir as
gerac;6es futuras osgrapdes feitos de armas da cava
laria, seu relato baseia-se, muitas vezes, no manual
de estudos militares. Contudo, esse clerigo pao tern
conhecimento direto dos fatos militares; ele nao par
ticipou nem assistiu a nenhuma batalha sangrenta e
a nenhum cerco. Alias, ele utiliza cifras fantasistas,,
como quando ele da a cifra de 23 vitimas inglesas (3
cavaleiros e 20 arqueiros), na batallia de Crecy, con
tra 31.291 franceses (d. Philippe Contamine, em
PALMER, J. J. N. _(Dir.). Froissart: Historian. [S.l.:
s.n.], 1981) .. 0 esquema das batalhas releva-se, es
sencialmente, do estere6tip6 cuja sucessao e',mecani
ca e, '11em do mais, stla ideologia cavalheiresca leva
o a privilegiar passagens de armas individuais, trans
mitindo assim, a seu publico, 0 discurso esperado so
bre a guerra. Mas, mais alem dessas deformac;6es, ele
oferece uma especie de etnografia da guerra em sua
diversidade, .dando uma imagem plural do fenomeno
militar. Ii possivel distinguir em seu relato, '10 lado
da guerra civilizada,cortesa que e a das cavalarias da·
Franc;a e da Inglaterra, a guerra exotica dos turcos; a
selvagem, dos irlandeses; a popular, do povo frfsio; 0

habito dos fidalgos de Castilha de retirar,se no pri
meiro assalto .... Ele tambe'm teria ·tornado mais tan
givel a representac;ao da guerra, inscrevendo-a na vi
vencia conerda, material. baseando-a no homem de
armas medio, as vezes nobl,"e. E essa dimensao vivi

. da, que cBnfere valor e influenci(l futura a obra de
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Froissart. A partir do Livro IiI de suas Cr6nicas, ele
passa, imperceptivelmente; das cronicas as memo
rias. 0 presente de sua vida adquire importancia
crescenfee suas lembran<;as pessoais predominam
sobre a memoria "objetiva" dos acontecimentos. 0
confronto entre passado e presente torna-se cada vez
mais imbricado no interior do tempo vivido (c!.
ZINK Michel. Froissart et ie temps. Paris: PUF. 1998).
Objeto de admira~ao de Walter Scott, ele proprio
modelo de Augustin Thierry, 0 prestigio de Froissart
tornar-se-a particularmente grande no seculo '19, na
epoca romantica.

As MEMORIAS NA RAZAo DO ESTADO:

COMMYNES

Num outro contexto, desta vez no topo do Es
tado, Commynes, autor das Memorias, em 1524, e um
testemunho privilegiado, a servi<;o, sucessivaqlente,
de Carios, 0 Temerario e depois de'Luis XI. Nascido
em 1447, numa familia nobre, engajadaa servi~o dos
duques de Borgonha, 0 fato constit,uido pelo encon
tro com Peronne, em' 1468, revoluciona a vida de
Commynes que, secretamente, entra em contato
com Luis XI e abandona, em 1472, 0 campo do du
que Carios; 0 Temerario, para unir-se ao do rei. Luis
XI faz dele seu camareiro e seu conselheiro, conce
dendo-lhe muitas terras. 0 volume de suas rendas,
pensoes e retribtii~oes atesta 0 lugar privilegiado que
ele ocupa na corte de Luis XI. Commynes pertence
ao grupo de quarenta pessoas mais bern remunera
das do Reino e torna-se Senescal de Poitou, capitao

, de Poitiers e de Chinon. 'Gra~as a um casamento de
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prestigio com a filha de Montsoreau, ele herda e tor
na-se senhor de Argenton.

, Defensor de uma concep~aopraglll-atica da po-
litica, de tal forma que suas Memorias foram qualifi
cadas, por Carlos Quinto, no seculo 16, de "manual
para uso dos reis", toda sua escritura historica orga
niza-'se"ern torno de urn certo numero de cenas biha
rias. 0 criteria nao e a carater etieo das 'decis6es
reais, mas sua eficacia em minorar as perdas e au
mentar os llanhos. Pouco importa que as a~oes do rei
sejam legais ou morais, importa que elas sejam lu
crativas. Visto por esse !!ngulo, aos olhos de seu me'-

, morialista, Luis XI e 0 proprio 'exemplo de uma poli
tica rnais prof_issional, mats economica e mais moder
na. 0' engajamento historico de Commynes visa a
extrair li<;6~s pnhicas' de' uma experiencia do poder
em torno da i-deia de modera<;ao, de mediania e de
uma competencia essencialmente baseada na diplo
macia. Sua modernidade vincula -se tambern·'.] tenta
tiva de transcender limites de fronteiras. Enviado su
cessivamente a Italia, &avoia, Inglaterra e outros 1u
gares, ele e tambem um transfuga no plano das
alian~as politicas, por sua passagem de Carlos, ,0 Te
rnerario, para Luis XI. Esse percurso 0 conduz a re
conhecer a pluralidade das posi~oes possiveis num
mesmo problema. Ele percebe tambem a precarieda
de das alian~as, a fragilidade dos poderes, sempre
amea~ados, sempre confrontados com a adversidade,
e adver.te os piincipes. "cegos" por sua onipotencia e
pelo carater ilusorio das coisas que os levam a agir
"~;em entender as 1110tiva<;oes do outro". Entre 0 rei
e su~ oposi<;ao aristocratica 'naopode existir rela~ao

'de confian<;a, mas apenas interesses comuns de exis-
tencia efemera. '
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A modernidade sob 0 veu da tradi<;ao

o pragmatismo de Commynes fica evidente, se
gundo Joel Blanchard, sob 0 veu do discurso tradicio
nal, ao mesmo tempo moralista e providencialista. Ele..
terrnina suas narrativas. por considerac;6es sobre "a
crueldade e os males dos principes que nae pennane
cerao impunes", e quando os principes ignoram a fon.
te de sua prosperidade e esquecem os man'damentos
de Deus:, "Deus Ihe envia Uln inimigo ou muitos inimi
gos; nao se pode duvidar disso porque "tudo vern de
Deus" enquanto "0 homem e nada", "esta vida e mise
ravel e breve" (Commynes, Memoires, citado por Phi
lippe Contamine, pre£acio, Imprimerie nationale,
1994). Esse entrela<;amento de iinguagem moderna e
antiga abre urn debate de interpreta<;ao entre Philippe
Contamine que considera as Memorias como uma teo
diceia enraizada nos'valores da Idade Media e a tese de
Joel Blanchard que nela ve apenas uma simples
retomada de banalidades, de uma linguagem conve
niente com a qual Commynes exprime alguma coisa
de essencialmente inovador.

Ahistoria, segundo Commynes, e instrumento
de divulga<;ao de urn saber-viver, de um saber-fazer
dos grandes deste mundo (BLANCHARD, Joel.
Annales, ESC, n. 5, p. 1071-1105, sept.loct. 1991).
Nessa optica, sua escritura cultiva 0 realismo. Ele
multipiica as nota<;6es para dar a seu leitor a impres
sao -de -estar presente, por seu intermedio, ria cena
dos grandes. Essas precis6es, que dao a impressao de
restituir lembran<;as, como quando 0 histotiador re
cebe confidencias do duque de Borgonha no "vao de
uma janela" (COMMYNES, Philippe de. Memoires. Ed..
R. Chantelauze. Paris: Firmin Dido!, 1881. t. 1. p.'
224), permitem dar a impressao de nunca se afastar
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da verdade e nem de£orma-Ia comuma demonstra
,ao parcial.

Commynes usa multiplos procedimentos retori
cos para mascarar sua opiniao pessoal, enquantoper
mite le-la. Ele prefere reproduzir 0 julgamemo de ou
trem e persuadir seu leitor, procedendo seja por acu
mula,ao, enumera,ao e repeti,ao, quando pretende
i~istir em certos £atos, ou, ao contrario, '-ele recorre a
litotes ou ao eufemismo quando e incomodado pelo
fato invocado. Por exemplo, quando ele procura mos
trar a incompetencia de Charles, 0 ~Temerario, que nao
.sabe aproveitar as circunstancias excepcionais de
1475, ele pratica a: enfase, exagera 0 exposto por acu
mula,ao de fates' (d. DUFOURNET, Jean. Etudes sur
Philippe de Commynes. Paris: Champion, 1975). Ao con
trario, quando ele evoca sua semi-desgra,a de 1477,

" ele comema-se com esta simples alusao: "0 dito Se
nhor(Lufs XI) chamou-me a parte, ja que tinha que
panir e enviou-me. a Poitou e as fronteiras de Breta
nha". Gra,as a sua dupla expetiencia, tendo sucessi-

. vamente servido a causas opostas, a de Carlos 'e a do
rei, ele se torna 0 biografo do rei.

Commynes e born parametro do'carater com
plexo e muitas vezes contraditorio das decisOes a to
mar. Sua forma,ao pessoalleva-o a levar em conta 0

ponto de vista do adversario.para retirar dele uma de
cisao mediana, conciliadora. ~bnge de negilr as ~on

tradi,6es, ele usa, 'ao contrar)o, procedimentos retori
cos para restituf-Ios, l,lsando constantes varia~6es em
seus enunciados, utilizando multiplica<;ao de formas
sincopadas, descontinuidades ou encavalgamentos
que seguem os acasos da experiellcia complexa. Ele
nao hesita em romper com 0 relato cronologico, pre
ferindo restituir 0 efeito de surpresa, os relevos espe
taculares, submetendo, 'assim, seu relato as emo~6es

do instante e a transmissao do patetico.
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A modernidade ou a trai<;iio?

o debate sobre a leitura de CGm~ynes perma
nece aberto: Jean Dufournet insiste sobre 0 peso da
trai<;ao em sua escritura' da hist6ria, que seria _como
uma vasta empresa de justilicativa de sua passagem do
campo de Carlos, 0 Temerario, para 0 de L";is XI. Seu
sentimento de culpa leva-Io-ia a dar uma visao desen
cantada da hist6ria na qual ele ve traic;iio por toda a
parte e desse sentimento decorreria seu pragmatismo
destruidor de mitos. Diante dos miseniveis contratos
de casamentos arranjados e 0 desrespeito dos tratados,
Comrnynes opoe os valores tradicionais da cavalaria,
tomo a homa, a lidelidade, a reciprocidade. Jean De
fournet faz 'de Commynes urn homem em ruptura
COIn seu tempo, com as c?nseqiiencia$ pr6prias de sua
epoca.

,Ao contrario. Joel Blanchard insiste no fato que
Commynes e urn homem do seu tempo. Apoiando-se
na corresponctencia de CommYJ;les, ele demonstra 0

quanto -a Italia e importante em sua forma<;ao intelec
tnal: ele irequenta com assiduidade os mercadores e
os humanistas italianos. Blanchard insiste nas Ii<;oes
que Commynesrecebe, dos diplomatas de seu tempo,
cuja fun<;ao esta mudando porque os embaixadores
.tornam-se' mediadores essenciais nas rela<;oes entre
Esiados. 0 relativism" de Commynes, seu pragmatis
mo, vern disso e 'nao dos efeitos da trai<;ao, segundo
Blanchard. A motiva<;ao de Commynes em suas Me
morias nao estaria a contrapelo de seu tempo, portan
to, passadista, mas, ao contrario, seria uma glorifica
<;ao dos novos valores e sua escolha de Luis XI e me
nos a escolha de'um homem que de urna politica, a do
Esta,do moderno ~rn vias de constituir-se. Ele seria urn
precursor de Maquiavel, "com do<;ura" como 0 escre
ve Sainte-Beuve. AJem disso, de Joinville a Commy-
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nes, a narrativahist6rica progrediu sobre 0 eixo da
subjetividade porque 0 projeto memorialista pressu
poe a expressao e a divulga<;ao de urn projeto de vida
singular e de uma etica das a<;oes individuais.

A EST-ETICA RoMANTICA

Outro momento privilegiado de enfase no rela
to situa -se no lim d,! Revolu<;ao Francesa, depois da
Restaura<;ao de 1815. A hist6ria torna-se urn luga'r
maior de confronto entre aqueles que desejam encer
rar os parenteses revolucionario e os liberais que aspi
ram a eSlabilizar algumas aquisi<;oes da revolu<;ao em
uma Fran<;a pacificada. Coloca-se, agudamente, a
questao de saber como pensar a descontinuidade
(1789) reconciliando-se coin urn passado longinquo,
como recolher os lios de uma tradi<;ao revisitada pela
mudan<;a. A cena politica que se estabelece em 1815,
torna-se 0 enquadramento dessa luta historiogrMica'
militante. De urn lado, a maior parte dos eruditos sao
partidarios da rea<;ao aristocratica. Eles desejam en
cerrar parenteses e retomaln as teses do historiador
Boulainvilliers sobre as origens germanica, da na<;ao :
francesapara relegitimar os direitos da nobreza dian-

, )

te do Terceiro Estado. H os liberais vao erigir-se como
umanova gera<;ao revolucionaria, diferenciada.

Esses historiadores nao conheceram os aconteci
nlentos revoludonarios. A maior parte tinha. cerca de
25 anos nos anos 1815-1820 e sao, portanto. os pd
nleiros a ver it ~evoluc;ao a distancia, conscientes da
ruptura, preocupados em oefender as conquistas e per
suadidos de que a consolida<;ao de urn regime politiCO
equilibrado deve encontrar legitimidade, ao mesmo
tempo religando-se a urn passado mais antigo, que
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1789, cujas raizes precisam ser encontradas no passa
do naciona\' e aceitando as grandes muta,6es revolu
cioriarias. Recusando tanto a escritura de uma historia
puramente factual, desprovida de 'sentido, a maneira
dos eruditos ultra-realistas, quanto a .~scritura de uni.
sentido da historia sem 0$ fatos, amaneira da hist6ria·
filosofica das Luzes, essa gera~ao encontra, no esque
ma nacional, 0 quadro organizador da sinrese histori
ca. Eles procuram estabilizar as conquistas da Revolu
,.10 ao lado das classes medias e identificam seu com
bate ao da burguesia liberal modemista. A partir de
i830, I' a 'idade de ouro dos historiadores liberais. 0
historiador Franc;ois Guizat torna-se ministro da Ins
tru,ao publica, entre 1832 e 1837. e aproveita para co
locar em pauta uma coleta sistematica da memoria na
cional antes de tomar-se verdadeiro representante do
poder junto de Luis Filipe, entre 1840 e 1848.

Essa gera,ao de historiadores tenta elaborar
uma hist6ria cientijica, procedendo a um duplo desloca
mento do conhecimento hist6rico. Em primeiro lugar~

eies contribuem para 0 progresso da erudi,ao, organi
zando a qrdenac;ao e a consuIta dos arquivos nado
nais. Em segundo lugar, a erudi,ao I' para eles urn
meio de resgate de sentido. Longe de limitar-se a uma
simples exatidao de dados historicos, eles nao separam
estes de sua reconstitui<;ao interpretativa; disso decor
re uma tensao entre a vontade de fazer dencia, que
determina urn discurso generaliza;ntf e urn escrupulo
so respeito pelas singularidades, as particularidades. A
na,ao 1', para eles, 0 lugar em que se desdobra essa
dupla, ambi,ao: a de atingir a verdade sensivel de urn
passado a ressuscitar e a exigencia de uma totalidade
inteligive\' de uma coerencia do desenvolvimento. 0
resultado I' uma nova sensibilidade historica, marcada
pela distancia, a descontini.Jidade daJuptura revolu-
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cionaria e atestada pela procttra da cor loca l. do deta
Ihe distanciador, 0 gosto da narra,ao animada. Essa
estetica romantica ultrapassa, alias; a corpora~ao dos
historiadores; constituindo uma corrente de expressao
artfstica que domina a Europa no inicio do seculo 19. '

Au.gustin Thierry

Augustin Thierry I' urn dos maiores represen,
tantes dessa gera,ao que se lan,a na aventura de

,

uIlla nova historia da Fran~a: "Nos ainda nao telnos
hist6ria da Fran~a" escreve ele enl 1820 (Lettres sur
l'histoire de France. Paris: Le Courrier fran,ais, 1820).
Essa 'historia deve passar por urn deslocamento do
olhar que nao Se contenta em observar as esferas di
rigentes, mas reavalia 0 lugar das pessoas de baixo,
oS ananim_os: "Falta-nos a historia dos cidadaos, a
historia dos sujeitos, a historia do povo" (Ibid.). Au
gustin Thierry alia a isso a preocupai;ao com a erudf
,.10: ele consulta 0 trabalh;' de erudi,a.o realizado pe
las colec;6es beneditinas e, ao mesma tempo, 0 mo
delo do romance historico. naquilo que ,a fic,ao deve
inspirar a nova escritura historica. Ele aclama Iva
nhoe, de Walter Scott, como uma obra-prima.

Segundo Thierry, 0 relato I' urn produto de sin
tese altamente elaborado, com a ambi,ao de fazer arte
e ciencia ao mesmo t,empo, de ser dramcitico e erudi
to, pintor da sensibilidade romantica e zelador do res
peito averdade. "Eu aspirava, escreve Thierry. ambi
ciosamente, talvez, a ter urn estilo grave sem eufase
oratoria, simples, sem ingenuidade e arcaJsmos; a pin
tar os homens de outrora com a fisiQnomia de seu
tempo, mas falando, eu proprio, a linguagem do meu:
enfim, a multiplicar detalhes ate esgotar os textos ori
ginais, mas sem d~sp~rsao do relata e seln quebrar a
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unidade de corijunto. Nessa tentativa de concilia<;ao
. de metodos tao diversos, eu era sempre lan<;ado con

tra dois escolhos, eu caminhava entre dais perigds: 0

de conferir inlportancia delnais aregularidade dassi
ca, perdendo· a for<;a da cor local e 'a verdade pitores
ca; e, perigo nlaior ainda, 0 de sufocar minha narra-~

<;ao com uma multidao de pequenos fatos, poeticos
talvez, mas incoerentes e desprovidos:de gravidade ou
ate de significa<;ao para um leitor do seculo 19" (Au
gustin Thierry, Dix ans d'etudes historiques, pref,kio,
1834, retomado por GAUCHET, M. Philosophie des
sciences historiques. Lille: Presses universitaires de Lille,
1988. p. 46).

Jules Michelet'

Todo-,o empreendimento do historiador 'Jules
Michelet nasceu da revolu<;ao de 1830: "Esta obra la
boriosa, de cerca de quarenta anos foi concebida num
momento, no Clarao de Julho. Nesses elias memora
veis; uma grande luz se fez e eu percebi a Fran<;a" (Ju
les Michele!. prefacio de 1869, Histoire de France, em
(Euvres compUtes. Paris: Flammarion, 1974. IV, p. 11).
Nascido em 1789, Michelet pertence a essa gera<;ao
"diferenciada" que pensa 0 acontecimento revolucio
nario a distancia. Para Charles Peguy, Michelet encar
na 0 genio historico. Mais tarde, Fernand Braudel.e
Georges Duby situarao sua entrada para 0 College de
France sob a alta autoridade de Michelet.

Incontestavelmente, foi Michele! quem levou
mais longe a transferencia da sacralidade da na<;ao.
Mais que um magisterio, Michelet oeupou posi<;ao de
sacerd6cio que atravessou 0 tempo para fazer valer
uma Franc;a eterna. Para ele, essa Fran<;a ainda nao ti
nha historia. Ea constata<;ao que ele faz no lim de sua
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vida, no famoso prefacio, escrito em 1869, a sua Hista
ria de Fram;a: "Ela tinha anais, mas nao uma historia"
(Ibid., p. 11).0 historiador desempeilha um verdadei
ro sacerdocio. Ele e aquele que deve descobrir 0 senti
do da vida dos ancestrais desaparecidos. Eassim que ele
empresta sua pena aos mortos para que eles confesselu
o segredo de sua morte. a historiador tem, portanto, 0

poder de ressuscita-Ios, desvelando 0 enigma de sua
vida passada. Desse modo, 0 historiador assemelha-se
ao padre que silencia 0 tumulto das vozes, acalma os
gemidos da popula<;ao dos mortos ate entao condenada
aerranda nas sombras. 0 allvio que ele traz nao esim
ples acessorio porque 0 historiador, segundo Michelet,
permite a libera<;ao das almas e, portanto, uma forma
de imortalidade e de iIielividua<;ao dos destinos. A his
toria e ressurrei<;ao total quaI)do ela pode "reacender as

. cinzas apagadas" (Ibid.,. p. 15). Essaalta missao, em
compensa<;ao, exige da historia uma do~<;ao total. ver-
dadeira identifica<;ao com as desgra<;as passadas: "Ja
que tudo cleve. morrer, comecemos por armar os mor
tos" (MJCHELET, Jules. Journal, 1839. In: Journal inti
me, t. I. 1828-1848. Paris: Gallimard, 1959. p. 289).

A transfereneia de sacralidade em Michelet

Michelet empresta do cristianismo as figuras da
Encama\,ao e da Paixao e realiza uma transferenda de
sacralidade dessas no<;6es cristas para 0 terreno da na
<;ao e do povo, nao sem polemica com a Igreja da qual
ele contesta a evolu<;ao, suas rela<;6es' privilegiadas
com os pqderes de opressao e a perda da fe original sob

. 0 peso da institui<;ao eclesiastica. Assim, pode-se Ier a
diferencia<;ao de tres Idade Media diferentes feita por
Michelet (c!. LE GOFF, Jacques. Pour un autre Moym
Age. Paris: Gallimard, 1977). Ele percebe uma primei-

131



A hist6ria

ra Idade' Media que e objeto de verdadeira lascina~ao
porque ai ele vI' a comunhao entre a Ie e a Igreja dos
primeiros tempos, das primeiras comunidades restritas.
Essa "bela Idade Media" e a de urn mund,? povoado
por santas encarnac;oes. Tenl a idade da infancia, da
inod~ncia: "'Sao Francisco, uma crianc;a que n.1O sabe 0
que diz e so lala 0 melhor" (Michelet, prefacio de 1869
it Histoire de France). A grande heroina da Idade Media,
simbolo da Ie passional das origens, mas vitima no lim"
do periodo e, sem duvida, Joana d'Arc. Nela, mulher '
inocente, virgenl e iletrada, encarnam-se os valores do
povo e, ao mesma telnpo, ela representa os valores ?a '
modernidade da na~ao Irancesa em marcha: "Essa ul
tima ligura do passado loi tambem a primeira do tem
po que come~ava. Nela aparecem, ao mesmo tempo, a
Virgem... e ja a Patria" (MICHELET, Jules. Histoire de
France, Le Moyen Age. Paris: R.' Laffont, 1981. p. 791).

Michelet vI' na obra da historia urn certo nume
. ro de abstrac;oes encarnadas corp.o. 0 povo dignificado
pelo soIrimento, 0 povo e, para ele, a pedra filosolal
de seu relato' historico e do sentido que extrai dele. Ele
magnifica 0 relata lundador da na~ao francesa, quese
realiza na lesta da Federa~ao. Ela p,ossui 0 sentido
imanente da propria Revolu~ao. Michelet escolhe 0

relato da Revolu~ao francesa para melhor celebra-la.
Ele divide a Revolu~ao em duas: uma revolu~ao-prin-

. cipio, eterna, e a revolu~ao encarnada, a de 1789, que
, ele decide celebrar, relatando-a. Ele vivo essa celebra

C;.1o hist6rica conlO uma necessidade· interior, fora de
toda a 16gica tenlporal, pais sabe-se que e no momen
to em que ele chega ao relato dos tempos modernos,
depois de Luis Xl, que ele decidiu escrever a historia
da Revqlu~ao francesa, ainda a partir de urn darao:
"Eu pretendia adentrar, par meio de Luis Xl, nos secu
los nl0narquicos. Ia engajar-me nel~s quando urn aca-
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so me fez renetir. DIn dia, passando par ReiIns, vi a
magnifica catedra\, a esplendida igreja da Sagra~ao

[...] La, urn estranho espetaculo impressionou-me
muito. A tone redonda tinha uma guirlanda de supli-.
ciados. Urn, a corda no pescoc;o. Outro, perdeu a ore
lha. as mutilados sao rnais tristes que os n10rtos.
Como eles tern razaol Que apavorante contraste.
Com:o?! Aquela igreja das festas, essa noiva, com 0 co
lar de nupcias, escolheu esse lugubre ornamentol Esse
pelourinho do povo esta colocado acima do altarl Mas
suas lagr4mas nao conseguiram, a.travessando as abo
badas, cair sobre a cabe~a dos reis? Un~ao duvidosa da
Revolu~ao, da calera de Deus. Eu nao poderia com
preender os seculos de monarquiase, em primeiro lu
gar, antes de tudo, eu nao estabelecesseem mim a
alma e a Ie do povo. Disse isso a mim mesmo e. depois

, de Luis Xl,eu escrevi a Revolu,iio" (Ibid., t. I, preface,
p. XXXV) .

Michelet transp6e para a Revolu~ao 0 relato da
encarna'c;ao crista, ja que a revoluc;.1o PQssui a cena: a
ledera~ao de 1790, suas lagrimas e seu sang;'e: "Essas
leis; esse sangue, ela os deu a todos, dizendo-lhes: e
meu sangue. bebei" (Jules Michele\, citado por BJ\.R
THES, Roland. Michelet. Paris: Seuil, 1988. p. 50). E
sua paixao: "Agora, diante da Europa, sabei-o, a Fran
c;a s6 tera' urn unico nome, inextingufvel, qu~ e seu
verdadeiro e eterno nome: a: Revolu~ao" (Jules Mi
chelet, prelacio, Le Peuple. Paris: Calmann-Levy, 1877.
p. XXXV). Michelet esta, portanto, em total ruptura
com a historia-cronica condenada, segundo ele, it ga
gueira. Sua ambic;ao e totalizante e visa a permitir 0

tessurgimento do vivido e que e, ao mesmo tempo,
Ullla declaraC;.1o de amor anac;.3o francesa: "Ah!, mi
nha grande Franc;a, se fosse preciso, para reencontrar
t.ua vida, que urn homenl se doasse, passasse e repas-
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sasse muitas vezes a reino dos moTtos, ele se consola
ria comisso, ele ainda te agradeceria. E s~u maior des
gosto e que ele precisa te deixar aqui" (Ibid., preface
de 1869, p. 27).

Dizer uma palavra impossive!

Michelet teria tentado, consagrando-se inteira
mente ahistoria, falar a Hngua do povo porque 0 povo
e, para de, como diz Roland Barthes, a "pedra filoso
fal", uma substancia chave que 0 historiador deve tor
nar sua. 0 sacerdocio de Michelet· consistiu elU narrar
o povo, em coloca-Io no enredo e, contudo, no fim de
sua vida, ele esta consciente de que ficou na soleira da
porta, sem ter conseguido apropriar-se de sua lingua.
Segundo' 0 fil6sofo Jacques Ranciere, Michelet "in
venta a arte de fazer os pobres falarem fazendo-os ca
lar, de laze-los falar como se fossem mudos", (c!. RAN
CIERE, Jacques. Les Noms de I'histaire. 'Paris: Seuil,
1992. p. 96). Michelet tem consciencia plena que,
nascido no povo, pretende apropriar-se de su<'! lingua,
mesmo sabendo que de e incapaz de fala-Ia. Ele reco
I!l1ece, elU 1869.. a aporia dessaimpossivel ressurrei
~ao, 0 Iracasso final dessa cosmologia da ressurrei~ao.

"Eu nasci povo, escreve, tenho 0 povo no £Ora~ao. 0
nl011mUento de suas idades antigas foi meu arrebata
mel,to. Eu pude, em 46, colocar 0 direito do povo
como ninguepl jamais 0 lez; em 64, sua longa tradi~ao

religiosa. Mas sua Hngua, sua lingua, ela me e inaces
slvel. Nao pude laze~lo falar". (MICHELET, Jules. Nos
Fils. [5.1.: s.n.], 1869. v. 2. p. 299). Como 0 escreve.
Roland Barthes, "!,Ie pode ter sido 0 primeiro dos au,
tores ,da modernidade a pQder apenas cantar uma pa
lavra impossivel" (Ibid., p. 144).

134

o relato

OS '.'RETORNOS" AO'RELATO:

PAUL VEYNE: MICHEL DE CERTEAlJ,

LAWRENCE STONE

Depois de um longo eclipse do relata ao longo
do qual os h;storiadores dos seculos 1ge ~O pensaram'
conseguir fundar uma flsica social, acredi!an'cto rOln
per para sempre com a 'hist6ria-relato, os historiado
res, hoje, inslstem no fato de que a !lo~ao de historia
reveste-se de urn valor pOliSSflUico, designando ao
mesmo tempo a a\,30 narrada e a narra\,ao em si, con
fundindo ou fundindo, a a~ao de um narrador que
nao enecessariamente a autor, com a objeto do rela
ta. 0 historiador e, de novo, convidado a interrogar
seu ato de escritura, a proximidade deste com a escri
tura ficcional e, ao mesmo tempo, a fronteira que dis
tingue as dois dominios.

Paul Veyne

Em plena voga quantitativista, no inieio dos
anos setenta, P'lul Veyne publica uma obra cujo ti
tulo evdca 0 retorno da reflexao sobre a historia
como relata, Como se escreve a hist6ria. Ele afirma que
"a historia e urn relato de acontecimentos: todo 0

resto decorre disso" (VEYNE, Paul. Comment on ecrit
I'his!oire. Paris: Seuil, 1978. p. 14). 0 objetivo que
ele determina para esse l1vro de episte1110logia da
historia e mostrar em que aspectos a hist6ria nao e
ciencia. Apoiando-se em Aristoteles, ele vi' a histo
ria como "colocar em situa~ao", na intriga. A confi
gura\,ao induz aexplica\,ao. A parte 111etodologi.ca da
historia, ao contnirio, e considerada como sua parte
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morta. A historia e, segundo Paul Veyne, um ro
mance, um relato veridico. A indetermina~ao do
campo historico torna ilusoria qualquer constru~ao

hierarquizada segundo uma escala de importancia.
Apenas 0 enredo atribui a este ou aquele lato seu'
valor singular em lun~ao do' interesse presumido do
relato.' "as latos nap existem isolad~mente, nesse
sentido que 0 tecido da historia e 0 que nos chama
rlanlOS Ulna in!riga, Uln eniedo, uma mistura muito
humana e Inuito P9uCO "cientifica" decausas mate
riais, de fins e de acasos: um retalho de vida, enfim,
que 0 historiador recorta it vontade e no qual os la
tos·tem liga~6es objetivas e sua importancia relati
va" (Ibid., p. 36). a que chamamos explica~ao, em
historia, eapenas aO maneira como 0 relato orgqniza
se em intrigacompreensivel e 0 que e erigi~o com9
posic;ao causal e urn episodio escolhido, entre ou
tros, da intriga .. Assim, o.historiador e, lundamen-

. talmente, unl empirista cuja 'parte teorica, concei
tual ou tipol6gica, s6 constitui uma serie de resumos
de enredos prontos, utilizaveis, para apresentar 0

que importa, ou seja, 0 fato de relatar 0 carater con
creto da historia. Quanto it sintese realizada pelo
historiador, ela se origina, segundo Paul Veyne, da
maneira singular 'com que 0 historiad6r preenche
os vazios e as lacunas, fazendo reportar 0 e.feito
constatado it causa hipotetica, segundo a teoria das

.probabilidades.

Michel de Certeau

Em 1975, aparece 0 livrolundamental de Mi
chel de Certeau, A eseritura da hist6ria, que tambem
insiste, cmno 0 tftulo indica, sobre a pratica historica
COlno pratica de escritura. Certe~u demonstra em
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que aspectos a hist6ria advem, ao mesmo tempo, de
uma escritura performativa no ato de fazer historia e
de uma escritura em espelho no lato de contar histo-

'rias. Isso coloca, de cholre, 0 genero hist6rico em
tensao eptre uma versao cientffica e uma versao fic
cional. a relato historico desempenha 0 papel de rito
de enterro, exorcizando a morte, introduzfndo-a no
interior do discurso. Ele tem fun~ao'simbolica,per
mitindo a uma sociedade situar-se dando, em sua
propria linguagem, um pa,;,;ado que abre um espa~o

singular para 0 presente: "Marcar um passado e dar
lugar para a morte, mas tambem redistribuir ° espa
~o dos possiveis" (CERTEAU, Michel de. L'ferit"re de
I'histoire. Paris: Gallimard, 1975. p. 118). Certeau

. compara essa lun~a'o it do genero litenirio e musical
em voga no seculo 17, denominado de "Tumulo", it
medida que a escritura historica s6 fala do passado
para enterra-Io, no duplo sentido de honra-Io e de
elimina-Io.

Se a historia e, antes de tudo, relato, ela e tam
bem, segundo Certeau, uma pratica que se re/ere ao
lugar da enuncia~ao, a uma tecnica de saber ligada it
instituic;ao historica: "13 abstrata, em historia, qlial
quer doutrina que recuse sua rela~ao com a socieda
de [...J a discurso cientifico que niio fala de sua rela
c;aD com 0 corpo social nao saberia articular uma pra.
tica. Ele cessa de ser cientifico. Essa e luna questao
central para' 0 historiador. Essa rela~ao com ° corpo
social e, precisamente, 0 objeto da historia" (Ibid., p.
70). Levar em conta ° lugar da opera~ao historiogra
fica 'abre urn vasto canIpo: aquele da investigac;ao his
toriogrMica para reconstituir, cada vez" 0 discurso his
torico na contemporaneidade de sua produ~ao. Mi
chel de Certeau, apreendendo 0 discurso historico en1

sua tensao entre ciencia e ficc;ao, e particularmente
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senslvel ao fato de que ele e relativo a urn lugar par
ticular de enuncia~iio e mediatizado pela tecnica que
faz deleun1a pratica institucionalizada: referente a
uma comunidade de pesquisadores: "Antes de saber 0

c que a historia diz de uma ~ociedade, importa analisar
como a historia funciona nessa sociedade" (Ibid., p.
78). A pnitica historica e correlativa aestrutura da so
ciedade que desenha as condi~oes de urn dizer que
niio seja nem legendario, neI)1 utopico, nem despro
vido de pertinencia. '

A questiio central, colocada por Michel de Cer
teau, e da leitura dos textos do passado e, nesse sen
tido, todo seu itineriirio de pesquisador la-lo passar
pelos tres estratos de analise de documentos que ele
conseguepensar em conjunto e nao como exclusivo
uns 'aos outros: a coloca\ao a distancia, objetivadora
das fontes; a elucida~iio de sua logica estrutural in
terna; e a retomada de sentido na hermeneutica do
outro.

o distanciamento objetivador das fontes

Em primeiro lugar, Michel de Certeau loi forte
mente mar~ado pelo ensino de Jean Orcibal, de quem
ele assiste ao seminario, entre 1957 e 1963, consagra
do ahistoria n10derna e contemporanea do catolicis
mo, na V se~iio da Ecole de Hautes Etudes. Aprende
al as regras estritas de erudi~iio que proporcionam a
Certeau orienta~iio na nova revista de espiritualidade
da Companhia jesllita da qual ele 'participa, a revista
ChristilS, cujo objetivo e reencontrar, nas fontes origi-.
nais da Companhia, uma modernidade que se per
deu. Jean Orcibal confere ao estab~lecimentominu
cioso dos latos uma prioridade absoluta. Michel de
Certeau apropriou-se, ~m contato com esse trabalho,
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do metoda de crftica interna e externa das fontes
base de todo trabalho historico, desde as regras deli:
nidas, no lim do seculo 19, por Langlois e Seignobos,
convidando 0 pesquisador a estudar os originais, es
crupulosamente, no microscopio, para avaliar a vera- .
cidade contida na maSsa documentaria. A historia si
tua-se no cora~iio da textualidade e a lilologia classi
ca e -instrumento essencial para classificar e dar coe
rencia cronologica a historia das ideias. A lilologia
torna_se, para ele, uma "arte de ler", segundo a ex
pressiio de Mario Roques. Michel de Certeau.loi, por
tanto, preparado cientilicamente para seu trabalho de
historiador gra~as a verdadeira escola de erudi~iio

constitufda par esse seminario que tinha por objeto 0

·estudo d},ls illlluencias da mlstica reno-llamenga na
Fran~a. A via delinida por Jean Orcibal niio se limita
va, contudo, a uma simp·les restitui\ao positiva dos
documentos do passado e ele deliniu tres, moment,lS
que Certeau faria seus, formulando-os de outra n1a"
neira. Num prin1eiro momento, de pratica de ascese.
do pesquisador em seu trabalho de erudi~iio que ele
qualilica de via "purgativa", seguida da "via ilumina
tiva", a descoberta, "a que permite afirmar que nao se
sabe 0 que foi descoberto". E 0 momenta ern que ()'
historiador descobre, depois de urn tempo ascetico, a
ligura do outro como objeto de sua investiga~iio.Esse
momento deve serseguido pela' "experiencia unitiva"
pela qual 0 historiador reata sua subjetividade ao sell
objeto de pesquisa numa especie de desdobramento,
de emergencia de urn "si" que nao emais 0 "eu". Essa
experiencia faz com que a historiador' passe de um
trabalho de"desaproptia~iiode-si e redescoberta de si,
numa uniao 'com 0 outro que e da ordem do senti
mento, do 'interior'''.
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A logica estrutural das fontes

Num segundo nivel, Certeau opera distinc;5es
de inspirac;ao estruturaUsta, no interior da unidade
linguageira. Ii 0 caso quando ele se propoe a analisar
o testemunho de Jean de Lery, em relato de sua expe
diC;ao ao Brasil, na segunda metade do seculo 16, e do
qual Claude Levi-Strauss !izera 0 "breviario do etn6
logo". Nas idas evindas de Jean de Lery, protestante
calvinista saido de G~nebra, descobrindo os tupinam
bas na baia do Rio, antes de retornar ao ponto de par
tida, ha, bem no interior de seu relato de viagem, uma
descoberta essencial, a do selvagem. Certeau interes- .
sa-se por essa intrusao e pelo lIso que Jean de Lery faz
dela, colocando-os como eixo do relato etnol6gico. Ele
os percebe como um caminho circular. que parte de
uma visao binaria entre 0 mundo selvageme 0 mun
do civilizado e termina por,finalmente, tornar-se mais
c0111plexa na fratura interna do discurso que passa a
diferenci~u lUna face de exterioridade no centro de
dois mundos opostos. "A. bipolaridade inicial, perigosa
e cetica (verdade de urn lado, erro do outro), substi
tui-se un1 esquema cir~ular, construiQo sabre urn
triangulo ·de tres referencias" )(CERTEAU, Michel de.
L'Eerilure de I'histoire. Paris: Gallimard, 1975. p. 231)
que sao Genebra, ponto de partida e de retorno, con
frontado cOln"a natureza estrclllgeira e essa humanida
de exemplar nas quais a alteridade do novo mundo
encontra-se clivada: de urn lado; .pelo exotismo e, de
outro, por un1a experiencia etica, segundo os votos e
a expressao que the da Jean de Lery.

Vma hermeneutica do outro

Essa alteridade, esse trabalho do outro no inti:
rior da escritura ocidental, abre-se" sobre uma "herrne-
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neutica do outro. Ele transporta para 0 novo mundo 0

aparelho exegetico cristao" (Ibid., p. 231). Jean de Lery
ja pratica essa hef!1leneutica, substituindo sua lingua
gem teol6gica, da partida de Genebra, pela atividade
tradutara de seuponto de chegada. Quanto a Certeau,
ele duplica essa atividade tradutora amedida que pre
cisa dar conta de uma escritura mergulhada no seculo
16 e transporta-Ia para 0 seculo 20. Partanto, epreciso
urn novo procedimento para a traduC;ao de urn texto
duplamente clivado: pela diferen<;a espacial e pela dis
tancia temporal que 0 toma ausente para 06s.

A compreensao necessaria a tra~u<;ao implica
uma rela<;ao de diferencia<;ao, prell,di6 a urn segundo
movimento que e a apropria<;ao da visao do mltro. Ii
nessa cadeia interpretativa que Certeau se situa, para
estudar como funciona a perspectiva de Juan de la
Cruz, visto como fonte do jesuita mistico Jean-Joseph
Surin ao qual Certeau consagra a maior parte de seu
trabalho de erudi<;ao, nao como simples analise das in
fluencias e emprestimos, mas como mergulho profun
do na singularidade de duas obras; unica possibilidade
de "saber quem e 0 Juan de la Cruz de Surin" (CER,
TEAU, Michel de. L'Absent de I'histoire. Paris: Mame,
1973. p. 43). Ele privilegia, partanto,o ,que esta avali
zado pelo texto, sua recepC;ao e elicacia. Ii aluz da plll
ralidade de leituras e releituras da obra' qlle pode ser
restituido 0 afloramento do segredo da obra. Ii assim
que a tradi<;ao da obra pode tornar-se tradiC;ao viva,
portadora das. prciticas de suas varias metamorfoses e
rupturas, 0 dizer e sempre um dizer de novo, diferen
te, colocado num contexto inedito. Ao longo do secu
10 17, as expectativas religiosas sao, gradativan1ente,
colocadas a servic;o de instituic;6es polfticas enl uma 50

ciedade que ,se torna laka e na qual 0 Estado 111oderno
afirma sua primazia .. Essa oscilac;ao, nasdda no seculo
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16 com a Reforma, abre-se sobre 0 presente da moder
nidade ocidental e todo 0 trabalho do historiador Cer
teau torna evidente a atualidade dessa "niptura instau
radora". Esta provoca a desabamento de uma cosmo
logia do tipo holista para dar lugar a uma espiritualida
de concebida como experiencia subjetiva, desenhando
"0 itinerario do sujeito em dire,aoa,! seu centro" (Mi
chel de Certeau, Coneilium, n. 19, p. 15, nov. 1966).

Sem ceder as facilidades do anacronismo OU as
da conc6rdancia, Certeau conduz uma dialogica cola
da aos textos que ele exuma do passado, religando 0

ato de escritura e a da leitura, e constniirido, no ca-'
minho, uma hermeneutica da falta: "Em primeiro lu
gar, e preciso tentar compr~ender", ele escreve ao
apresentar 0 dossie da possessao de Loudun (CER
TEAU, Michel de. La Possession de Loudun. [S.I.: s.n.],
1.990. p. 18). Quando Certeaupublica esse dossie, em
1970, a historia das mentalidades triunfa juntamente
COlll a escola dos Anais e seu objeto esta muito proxi
mo dos ttabalhos de Robert Mandrou que acabara de
publicar, em 1968, sua tese sObre Magistrados efeitieelc

ros, figurando como verdadeiro herdeiro das orienta
,6es historiograficas defin1das por Lucien Febvre.
Ora, a interven,ao de Michel de Certeau, no mesmo
campo de analise, inclui uma dimensao critica diante
d.? maneira como e concebida a propria no\,ao de
mentalidade, escorada por fontes limitadas e que fun
ciona no interior da suposta oposi\,ao binaria entre
uma cultura de elite e uma cultura popular.

Certeau ja expressara sua insatisfa\,ao diante
dessa mecanica, nas analises sobre 0 movimento de
Maio de 1968, criticando urn ponto de vista que con
fere a/multidao uina posi,ao "por defini,ao passi
va"(CERTEAU, Michel de. La Prise de parole. Paris:
Descl<'e de Brouwer. 1968. p. 89). assim como urn
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artigo escrito com Dominique Julia e Jacques Revel,
em 1970: "A Beleza da Morte" (Politique Aujourd'hui,
dez. 1970).

A busca de sentido por meio da analise de uma
crise paroxfstica no centro do seculo I? constitui, para
Certeau, a tentativa d~ uma hist6ria do erer, do ato de
acreditar'nos signos objetivados e seus deslocamentos.
o historiador econfrontado com p enigma da ll1istica
da mesma maneira que o. homem da Antigiiidade 0

estava diante da Esfinge. Certeau coloca-se distante do
ponto de, vista t'radicional que relega ~ lufstica para a
luentalidade primitiv~ GU confina-a a uma tradi\,ao
marginaLdas diversas igrejas. Ao cbntr..hio, ele a situa
no cora,ao da modernidade, como manifesta,ao ao
mesma tempo tangivel e inapreensfvel da experiencia
da modernidade, elrtuando a dissociac;ao entre 0 dizer
e a fazer.

As expressoes da mistica

As express6es da mistica ,devem ser estudadas
em sua dupla inscri<;ao, no corpo'do text0, da lingl1a
gem mistica como tra,o do que Jean-Joseph Surin de
nominava "ciencia experimental", assim COllIO no
proprio cprpo alterado dos misticos. Nao e suficiente
referir-se ao carpo social da linguagem. 0 sentido tern
por escritura a letra e 0 simbolo do corpo. 0 mistico
recebe de seu proprio corpo a lei, 0 lugar e 0 limite de
sua experiencia. E nesse ausente, nesse outro irredtr
tivel que a mistica definida por Michel de Certea\l faz
pensar. Ele a define como uma nova antropologia ou
historia do crer. Como sublinha Philippe Boutry, essa
busca de sentido conduz Certeau a transformar 0 que
se apresentava COllIO uma hist6ria das mentalidades
em historia das eren<;as: "Articular 0 erer, ou desarti
cula-Io, e dar a cren<;<1 oestatuto de Ulll ato que est-a
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inteiro na historia e que Ihe escapa. E, talvez, nessa
tensao entre 0 apreensivel e 0 ausente da historia, en
tre 0 esforc;o de inteligencia do passado e do presente
e a irredutibilidade do outro que reside a inspirac;ao de
Michel de Certeau historiador" (Philippe Boutry, Le
Dibat, n: 49, p. 96, mars/avril 1988).

o maior desloeamento de tonica de Certeau e
quando, diferente de Robert Mandrou, ele nao reduz
sua explorac;ao aeonsciencia judiciaria, erigida em en
earnac;ao da Razao e do progresso. Ele ressalta, para
Mandroll que, se 0 historiador tern por tra<;05 esse'n
dais 0$ arquivos juridicus, 0 siH~ncio dos arquivos nao
e arguDlentopara 0 historiador e nao prova nada. a
pesquisador deve, portanto, eneontrar seu caminho e
abrir Dutras vias de acess6 em sua analise das forma
<;oes discursivas, para UDla confronta<;ao, sistematica
dos diversos sa.beres e crenc;as em c'onflito. Isso impli
ca 0 que Philippe Boutry qualifica como un,a especie
de contenc;ao por parte do historiador que deve evitar
a grade da leitura contemporanea de seu documento
e nao deve deixar-se levar pela fasCinaC;ao do arquivo
enl sua presulllida "verdq.de"., 0 movimento dessa
henneneutica em ato da Iugar a Dutro e, portanto, no
casa qe Loudul1, de pensar junto 0 feiticeiro e 0 ma
gistrado, 0 ll1edico e 0 clerigo e ate 0 politico, s~m atri
buir a este Oll aquele saber uma postura d,e testenlU
nho privilegiado em relac;ao averdade.

E por isso que 0 historiador deve renunciar,
segundo Certeau, a. qualquer posic;ao de dominio e
munir-se de uma humildade de principiante que,
prosseguindo sua marclla para a compreensao do
outro, sabe que 0 enigma nunca sera totalmente re
solvido, porque ele resiste: "E, pre'cisalnente, ° que 0

historiador - esse e 0 110550 lugar - pode indicar aos
analistas litenlrios da cultura. Por fun\ao, ele' os li-
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berta de umestatuto de puros espectadores, mani
festando a constante presenc;a de mecanismos sociais
de escolha, de critica, de repressao, lembrando-Ihes
que e sempre a violencia que funda urn saber. A his
t6tia esta nisso, mesmo que nao'seja s6 isso, 0 lugar
Iprivilegiado do olhar inquieto. Seria vao, contudo,
esperar de urn questionamento politic\, uma liberta
c;ao das culturas, Ulna espontaneidade liberada como
o desejavam os primeiros foleloristas. A histona das
antigas partilhas nos ensina que nenhuma delas e in
diferente, que toda organizac;ao pressup6e uma re
pressau. Simplesmente nao e certeza que essa'repres
sao deve aCQntecer sempre segundo uma distribui\ao
social hierarquica das culturas. Compete a experien
cia politica vivida, ensinar ° que ela pode ser, se sa
bemos le-Ia. Nao custa lembrar disso no momenta
enl que se colocam quest6es tao prementes de uma
politicae de uma ac;ao culturais" (CERTEAu, Michel
de; JULIA, Dominique; REVEL, Jacques. La Beaute

. du mort. PoHtique-Aujourd'hui, p. 23. dec. 1970).

Lawrence Stone

Urn pouco rnais tarde, aparece urn artigo pole
mico do celebre histor:iador brit§nico Lawrence Sto
ne, tradupdo na Franc;a para a revista a debate, em
1980. Ele insiste sobre 0 necessario "retorno ao rela
to" (STONE, Lawrence. Retorno ao relato ou refle;
x6es sobre uma nova velha historia. Le Debat, n. 4, p.

. 116-142, 1980). Esse historiador, especialista em his
toria sodal da Inglaterra, conhecido sobretudo por
seus trabalhos sobre as causas da revoluc;ao inglesa,
denuncia as C!-porias das investiga\oes estruturais ou
cientistas, em suas diversas variantes, seja 0 Inodelo
marxista, 0 modelo que ele qualifica de ecoldgico-de-

145



A hist6ria

mogrdfzco, denaminanda par "ecalogica-demagrafi
ca" as trabalhas da escola das Anais cuja base de
monstrativa apoia.se no esquema maltusiano;. au
alnda 0 modele "cliometrico" american0, dominante
nos anos sessenta, designando por isso a escola con
tra:factualista americana que tentou reescrituras da
historia simulanda evalu~5es passiveis cam aeHmi
na~a6 de urn das parametros da historia. Par exem
pIa, esses histariadares tentaram ver a que teria sida
a historia americana sem a estrada de ferra. Ja
Lawrence Stane defende a necessidade de uma his
taria narrativa, descritiva, que tern 0 homem como·
.prime-iro objeto. As tres variantes cientistas fracassa
ram ao tentar reduzir o-real historico a explicac;6es
unicausais e a interesse, dos historiadores desloca-se

. para a que se passava na cabe~a das hamens de ou
·trora, 0 que implica urn retorno a narra<;ao:.'"A pri
meira causa do atual retorno ao relata e que se per
de~ a ilusaa da madela determinista da explica~aa
historica" (Ibid."Le Dibat, p. 123).

UMA POETICA DO SABER HISTORICO

A ind€termina~aa propria aa discursa histori
ca, tensianada entre as humanidades literarias e a
ambi~aa cientifica da impartaucia especial aas proce
dimentas pelos quais a .escritura da historia participa
e, ao mesmo tempo, subtrai-se ao genera literario. A
organiza~aa "falhetinesca" do discursa historica, que
campreende 0& materiais que a canstituem, exige
aten~aa c0ncentrada diante das procedimenta~ mir
rativas, das figuras retoricas Ulilizadas. Ela·se abre sa
bre a' constrw;ao de uma poetica do saber. I.sto nao
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significa vpltar aas erras da linguistic turn que marca
rain 0 momento estruturalista e que implicavam vi
sualizar a textljillidade em seu carte radicM cam a re
ferente. A deman'stra~aa recente que a fiIosafa Jac
ques Ranciere fez, convidando a histaria a "'se recon
ciliar cam seu name propria" (Les Noms de I'histoire,
Paris: Seuil, 1992. p. 208), vai na sentida da.constru
~aa de urna disciplina historica que passa reunir suas .
tres eXigencias: cientffica, narrativa e politica.

Da mesma forma que os historiadores das
mentalidades tiveram suas reservas quanta aadequa
<;ao pO,stulada entre categorias socio-profissionais 'e
farmas de cultura, Jacques Ranciere que, entre seus
abjetas privilegiadas, sempre tentau retra~ar a pala
vra opereiria, nao se satisfaz mais com uma historia
dessa palavra em termas de identifica~aaa categarias
sociais e culturais. A rela<;ao entre condi<;6es. do dis
cu'rsa e a ardem da discursa naa esimples. Ele deixa
uma franja inde.terminada, urn nuclea de sentida au
tonomo, n?l experiencia singular, o ,que "Jacques Ran
ciere qualifica de heresia demacr<ltica.. A subjetiva~aa

progressiva da palavra torna impassivel retarna-ia a
seu territoria, identifica-Ia a urn faca 'material da qual
ela seria expressaa. E nessa perspectiva de reapro
pria~aa da singularidade da palavra "de baixa" que
Jacques.Ranciere nao dei'razao nem avelha escola da
cronica real au republicana nem a escola dos Anais.
que pensava pader exumar a palavra das mudas, das
anonimas da historia: "Quanda Braudel fala, em 0
Mediterrcmeo, do renas~ime~to dos pobres, cuja pre
ciasa papelada recobre a tumula da rei, ell, desenha,
para ele, lima figura negativa das massas: essa multi
plica~aa de faIantes que eurn tra~a propria da era de
macratica" '(Jacques Ranciere, canversa~aa, Politis, 21

"janv. 1993). A historia da langa dura~aa, das series
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quantilicadas, das permanencias plurisseculares desli
za abaixo da prolifera,ao de palavra. Ii repensando a
articulac;ao das tres dimens6es proprias ao discurso
historico que a disciplina historica pode reatar coma
materia sensivel de seu objeto: "0 tempo, a palavra e
a marte" (Ibid., p. 208). .

a projeto de Arlette Farge, sua aten,ao ad ar
quivo e sua preocupa,ao de restituir, sem trair, a pa
lavraL1 "de baixo";participa ria mesma preocupa,ao
que a de Jacques Ranciere com a qual ela dividiu a
aventura comum de uma das melhores revistas do;'
anos setenta, Revoltas 16gicas. Arlette Farge pratica 0

apagamento para dar lugar a oUlros falantes que a his
toria apaga sob seu relata aliciaI: "Nao vou fazer a in
ventario daquiio que escapa aqui. a que escapa nao
pertence a ninguem, nem mesmo ao historiador. Esta
la, intransmissivel e secreto, presente e definitiyo" (Le
Cours ordinaire des .choses. Dans la cite du XVIIi sieete.
Paris: Seuii, 1994. p. 151). A aten,ao aos procedimen
tos textuais, narrativos, sintaticos pelos quais a histo
ria enuncia seu regime de verdade conduz a reapro
priar-se das conquistas dos trabalhos de toda filiar;ao ..
narratologista desenvolvida no lllundo anglo-saxao e

.conhecida, na Franr;a, grar;as a Paul Ricoeur. a desen
volvimento das teses narrativistas alimentou-se da lin
.guistic turn, da critica do modelo nomologico, da con
siderar;ao do relata como jazigo do saber, desenvolvi-
menta ):las fontes da inteligibilidade. .
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OS DESGASTES DO TEMPO

A DUPLA APORETICA DO TEMPO:

ARIST6TELES E AGOSTINHO

,

A interpretar;ilo historica se da pela ambir;ao de
investir num meio termo que se situa entre a familia
ridade coJ? 0 meio amb.ient~e a estranheza represen
tada pelo mundo que perdemos. A descontinuidade
que op6e nosso presente ao passado torna-se, entao,
urn instrurnento parci desenvolver uma nova cons
ciencia historlografica. "A distancia temporal e ape
nas urn obstaculo a ultrapassar [...] Importa, na reali
dade, ver na distilncia temporal. uma possibilidade
positiva e reprodutiva .oferecida a compreensao"
(GADAMER. Hans Georg. Write et methode. Paris:
Seuii, 1976. p. 137) .

Ii essa exigencia de pensar.a tensao entre ex
terioridade e interioridade, pensamento de fora e de
dentI'D, que incitou a filosofo Paul Ricoeur a tentar
ulti~passaras diversas ~pcorias· do percurso especula
tivo da temporalidade. Pensar na articular;ao de cli-

o vagem entre urn tempo que deve aparecer e urn tem
po concebido como condir;ao dos fen6menos, esse e
a objeto da triiogia, Tempo e relata, que ele plJ.blica na
metade dos anos quarenta (Le Seuii, 3 tamas, 1983
1985). Paul Ricoeur retama, ampliando-a, sua rene
xilo sabre regimes de historicidade concebidos como
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,
terceiro tempo, terceiro discurso apreendido na ten'
sao entre a concepc;ao puramente cosmologica do
movimento temporal e uma abordagem intima, inte
rior, do tempo.

Arist6teles

De urn lado, Aristoteles desenvolve uma con
cep~a~ do tempo exterior it consciencia que 0 homem
pode ter dele. Ele se eslor~a' para dar conta da expe
riencia temporal pelo vies do "colocar em situac;ao"
(mulhos). A meelia~ao indispensavel para dar conta da
dimensao temporal situa-se, portanto, na'""' capa.cidade
de transformar em relato. 0 tempo'so se torna huma-/
no por estar artieulado sobre urn modo narrativo; da
mesma maneira que 0 relata so atinge sua verdadeira
.dimensao quando estruturado segundosua dimensao
temporal. Na base do enredo necessario para dizer 0

tempo, Aristoteles poe em primeiro lugar, na Poetica, a
importancia da atividade mimetica (mimesis) ou 0 pro
cesso ativo da imita~ao e da representa~ao: "Na ori
gem da arte poetica, em seu conjunto, parece haver
duas causas, ambas naturais. !mitar e, de lato, desde a '
inlancia, uma tendencia natural aos homens e eles e1i
ferenciam-se dos oiltros animais porque sao seres
multo inclin~dos a imitar [...J Uma outra razao e que
aprender e urn grande prazernao somente para os Ii
losolos, mas, paralelamente, para os outros homens"
(ARISTOTE. Poetique, IV, 1148b 4-23. Paris: Hachette,
1990. p. 105-106, Le Livre'de poche).

A leitura de Aristoteles deve evitar dois esco
Ihos contraditorjos: 0 da deprecia~ao da mimesis como
simples imita~ao, simples decalque de urn real pre
~xistente ou 0 do entender mimesis cmuo 0 desdobra
mento da presen~a, it maneira, platonica. Para dar
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conta da parte de imita~ao criadora e da 'cesura ins
tauradora pela qual abre-se 0 espa~o de fie~ao,

Ric~ur diferencia tres formas de mimesis 'que se arti
culam em torno de Uma fun~ao pivQ da configura~ao

poetica entre uma nascente e urn a~al: "Nos segui
mos, portanto, 0 destino de urn tempo prefigurado a
urn tempo refigurado pela meelia~ao de "UI)1 tempo
configurado" (RICCEUR, Paul. Temps el Redl. Paris:
Seuil, 1983. p. 87). Com mimesis I, a "coloca~ao em si
tuac;ao" encantra-se enraizada em lima pre-com
preensao do mundoda a~ao, tanto no plano das es
truturas da inteligii:lilidade quanta da dimensao sim
boUca e temporal. No interior da atividade mim~tiea,

mimesis II e 0 nivel da fiecionaliza~ao, do "como se":
ela e a lun~ao mediadora que realiza 0 caniter dina
mieo da opera~ao de configura~ao, criando a imbriea,
~ao de latares heterogeneos, uns em rela~ao ao,"ou
tros, que sao a atua~ao dos atore" de seus lins, de
seus meios, intera~oes e resultados de suas a~oes. No
terceiro nive!, mimesis III, 0 nivel de refiguraC;ao re
presenta 0 destino.dessa configura~ao, bern na inter
seCl;,ao entre a mu'ndo do texta' e 0 mundo do leitar,
restituindo, segundo Ricceur, a tempo de agir e a
tempo de solrer: A essa t'(rceira. e1imensao laz eco a
hermeneutiea de Gadamer com sua no~ao de "aplica
~ao" e a estetiea da recep~ao segundo Robert Jauss ou
Wollang Iser.

Mas Aristoteles desemboca sobre uma aporia
porque ele pensa urn tempo imutavel, unilorme, si.
multaneo, 0 meSIllO por, toda parte. 0 universo aris
toteJieo e, assim, subtraido po tempo. Aristoteles de
para-se com 0 paradoxa de urn tempo que nao e mo
vimento e ~uJo movimento e- uma de suas condic;oes:

."E claro que 0 tempo DaO enem 0 movimento, nem
Sem 0 movimento" (Aristote, Physique IX, 219 a 2).

151

]'
,f



A historia

Aristoteles nao consegue encontrar conexao entre 0

tempo medido pelo Ceu, como urn relogio natural, e
a constata,ao que os homens sofrem a a,ao do tem
po. Ele retoma, alLis, a maxima segundo a qual "0

tempo consome, tudo envelhece sob a a,ao do tem
po" (Ibid., 221 a 30-22Ib), sem poder articula-Ia a
umJ.empo humano e mutavel.

Santo Agostinho

A essa vertente cosmologica do tempo opae,se
a vertente psicologica, intima, segundo a qual Santo
Agostinho, coloca frontalmente a questao: "0 que e
o tempo? Se ninguem me pergunta, eu 0 sei; mas se
me perguntam e, eu quiser explicar, ja nao 0 sei
mais" (Confessions. Paris: Garnier-Flammarion, 1964.
p. 264, Livre Xl, chap, XIV). Ele parte do paradoxo
segundo 0 qual se 0 passado nao existe mais e 0 fu
turo ainda nao e, como apreender 0 que pode ser 0

tempo? A esta aporia, junta-se uma outra que e a de
saber como.se pode medir 0 que nao e.

Santo Agostinho responde, voltando-se para 0 ,

presente ampliado para uma ampla temporalidade
que engloba a memoria das coisas passadas e a espe
ran,a das coisas futuras: "0 presente do passado e a
~emoria, 0 presentedo present~"'ea visao, 0 presen
ie 'do futuro e a esperan,a" (Ibid., cap. XX, p. 269).
Para Santo Agostinho, portanto, so ha futuro e pas
sado por meio do presente. Agostinho pretende re
solver 0 enigma da medida do tempo humano: "Eu

:disse acima que medimos os )tempos quando eles
passam" (Ibid., cap. XXI). Essa passagem que 0 histo
riador efetua e aquela de urn movimento que 0 leva
do futuro no passado pelo presente. (Ibid., cap. XXI).
Esse transito efetuado em urn espa,o singular escon-
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dido por, espa,os, de tempos iresulia em uma nova
aporia' Jlorque ° tempo nao e espa,o e Agostinho
percebe 0 problema quando acrescenta: "0 que nao
e espa,o, nao podemos medir" (Ibid.). Ele desdobra,
entao" a consciencia do tempo humano distinguindo
a rela,ao que privilegia a intima rela,ao com 0 tem
po que e a intentio e que vai desempenhar 0 papel de
substituto do tempo cosmologico e que ele denoIrii
na distensio animi: "Vejo, portanto, que 0 tempo e
uma distensao. Mas 0 que eque eu'vejo? Ou acredi
tover 0 que vejo?" (Ibid., cap. XXIII). Agostinho tor
na dialeticas essas duas <;limensaes do tempo, como"
demonstra Paul Ricceur: "A teoria do triplo presente,
reformulada em termos de tripla inten,ao, faz brotar
a distensio e a intensio estilha,ada" (Temps et Recit.
Paris: Seuil, 1<183. t. I, p. 39). E na rela,ao instituida
por Agostinho entre esta falha referendada no inte
rior- do triplo presente e a disteitsao da alma, Jigada a
extensao do tempo que se situa a fundamental con
tribui,ao de Santo Agostinho. Essa antinomia entre'
tempo cosmologico e tempo intImo na<;> e, contudo,
resolvida pela especula,ao filosofica.

o tempo relatado

Entre 0 tempo cosmico e 0 tempo intimo situa
se 0 tempo recontado do historiador. Ele permite re
configurar 0 tempo por Dleio de conectores espedft
cos. Paul RicCfur coloca 0 diScurso historico na tensao
que Ihe e propria: entre identidade narrativa e ambi
,ao de verdade. A poetica do relato aparece cOmo ma
neira de ultrapassar as aporias da apreensao filosofica
do tempo. Quanto a isso, Ricceur prefere a no,ao de
refigura,ao a de referenda porque se trata de redefi
nir a propria no~ao de "realidade" historica baseada
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em conectores proprios ao terceiro tempo· historico,
conectores utilizados pelos historiad6res de oficio. En- .
tre esses conectores. encontram-se, de fato, categorias
familiares ao historiador: a de cronologia, do calenda
rio: esse "tempo calendario e a primeira ponte lan,a
da pela pratica historiadora entre 0 tempo vivido e 0

tempo cosmico" (Temps et Redt. Paris: Seuil, 1983. t. 3,
p. 190). Ele se aproxima do tempo fisico por sua men
surabilidade, emprestada do tempo vivido. 0 tempo
calendario "cosmologiza 0 tempo vivido" e "humani
za 0 tempo cosmico" (Ibid., p. 197)..

A no,ao de gera,ao e considerada, por Ricceur,
como ~ma Iiledia\,ao. maior da pnitica hist6ricaque
tambem permite encarnar essa conexao entre tempo
publico e tempo privado. A no,ao d.e gera,ao permite
atestar a duvida, mais alem da finitude da existencia,
que separa as ancestrais dos contemporaneos.

Ha, enfim, a no,ao de tra,o que atualmente ad
quiriu grande expressao porque 0 historiador italiano,
iniciador .da micro~storia, Carlo Ginzburg, concebe urn
novo paradigma, diferente do paradigma de Galileu,
que ele define como tra,o indiciario' (GINZBURG,
Carlo. Traces, racines d'un paradigme indiciaire.
-ill: . Mythes, emblemes, traces. Paris: Flammarion,
1989. p. 139-180). Objeto usual do historiador, a no- \
\,ao de tra\,o, materializadapor documentos, arquivos,
nao e menos enigmatica au essencial para a reconfi
gura<;ao do tempo. Paul Ricceur empresta a expressao
de significancia do "tra,o" ao filosofo Emmanuel Levi
nas (La trace. In: LEVINAS, Emanuel. Huma11isme de
I'autre homme. Montpellier: Fata Morgana, f972. p.
57-63), enquanto desarranjo de uma ordem, simples
significante. Mas ele inscreve tambem a no,ao de tra,0 em seu lugar historico. A restitui,ao da autentici
dadedesse tra,o e 0 que constitui a investiga,ao da
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historiadora·Ar!ette Farge em seu mergulho no a~qui

vo (Le Gout de ['archive. Paris: Seuil, 1989).
A coloca,ao em situa,ao, em emedo, intriga;

imp6e-se, portanto, a todo historiador, mesmo aquele .
que fica distante do recitativo cl<issico do aconteci
mento politico, militar.ou diplomatiCo. A narra,ao
constitui. assim, a indispensavel media,ao para fazer
obra historica e ligar 0 espa,o da experiencia e 0 hori
lOnte da espera. Ela e 0 tra,o proprio do cararer hu
mana da hisioria.

UM PENSAMENTO 'FENOMENOL6GICO DO

TEMPO HIST6RICO: HUSSERL

Com Husserl, anuncia-se a tentativa de fazer
aparecer 0 tempo intimo da conscienc\a, para subme
t,e-lo a lima observa\,ao e a unia descri\,ao fenomeno
logica (d. HUSSERL. Le,011S pour U11e phmOme110logie de
la c011sdmce i11time du temps. Paris: PUF. 1964). A feno
meno!ogia husserliana d~ tempo inova, distinguindo
o fenomeoo de retensao de seu siInetrico, a praten
sao. AssimHusserl nao limita 0 "agora" a urn unico
instante fugitivo, mas inscreve-o no interior de uma
intencionalidade longitudinal segundo a qual ele e,
ao mesmo tempo, a retensao do que acaba de acon
tecer ~ a protensao da fase a seguir: "E essa intencio
nalidade longitudinale nao objetivante que assegura
a continuidade da dura,ao e preserva 0 mesmo no
outro" (RICCEUR Paul. Temps et Redt. Paris: Seuil.
1983. t.3. Reed. ColI. Points, p. 53-54). A segunda
aquisi,ao da fenomenologia do tempo e a distin,ao
de Husser! entre a lembran,a primaria e a lembran,a
secundaria, qualificada de "relembran,a". Ele se
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questiona sabre em que a relembranc;a permite uma
presentifica~ao do passado e como essa representa~ao

pode permanecer liel a seu objeto. Essa iml'lica~ao da
relembran~a na unidade do tempo vivido deve inte
grar a dimensao das inte"Dc;oes de espera contidas na
lembran~a de si'mesmo: "0 presente e, ao mesmo
tempo, a que n6~ vivemos e a que realiza as anteci
pa~6es de um l'assado rememorado [...] Nesse senti
do, 0 l'resente e a efetua~aodo futuro rememorado"
(Ibid., l'. 68). Nesse sentido, a consciencia e fluxo de
vivencias que sao todas presentes por'l.ue 0 tempo
nao e mais considerado como uma linha continua e
~xterior, mas como urn feixe de intencionalidades. 0
tempo s6 pode sersubjetivo, segundo Husser!, e con
tudo, ele tem uma realidade objetiva. 0 tempo, como
o mundo, esempre urn estar-Ja para a consciencia. "0
tempo, finalmente, deve ser considerado em tres ni
veis: tempo objetivo (nivel um), tempo objetivado

,dos tempo-objetos (nive! dois), tempoimanente (ni-
vel tres)" (Ibid., p. 8\).

Husser! pretende propor, gra~as a sua abordagem
fenomenol6gica, uma reflexao sobre a ciencia hist6rica.
E 0 que ele realiza na ultima parte de sua obra com a
publica~ao da Krisis (La Crise des sciences europeennes et la
phenomenologie transcendantale). Hlisser! tema reapreen
der 0 sentido, numa Alemanha atormentada, presa'
pela doen~a nazista. Certamente, ele ja cruiara 0 tema
da historicidade, mas a crise esta em seu paroxismo e
Husser!, por ter antecedentes judeus,-vai ser vitima pes
soal dela. "E a pr6pria tragedia da hist6ria que levou
Husser! a pensar historicamente" (RICCEUR, Paul.
Husser! et Ie ~ens de I'histoire. In: . A I'ecole de la
phenomenologie. Paris: Vrin, 1986. p. 22).

Ricceur faz 0 diagn6stico'de uma inclinac;ao do
pensamento de HlIsserl confrontado com 0 drama de

156

Os desgastes do lempo

seu tempo, porque a fenomenologia transcendental
nao ofere~e urn terreno particularmente propicio ao
interesse pelahist6ria. A dupla recusa, preconizada
por Husser!, do logicismo e do psicologismo nao 0 pre
dispoe, .Dum· primeiro momento, a levar em couta a
contingencia hist6rica. Ao contrario, a problemiltica
husserliana "parece eliminar essa preocupa~ao pela
previa redu~ao transcendental" (Ibid., p. 25), Certa-

, mente, a temporalidade e interior 11 consciencia en
quanto forma unilicante de todas as vi~encias. Mas
como realizar uma Hist6ria com cODsciencia? Para'
faze-Io, Husser! assimila ,a hist6ria 11 no~ao de teleolo'
gia. Na tradi~ao das Luzes, ele retoma a icteia de uma
Europa animada pela Razao, a Liberdade, 0 Universal.
o sentido de sua hist6ri~ esta, port,mto, na realiza~ao

de sua fun~ao filos6lica: "A crise da Europa s6 pode
ser uma angustia metodol6gica" (Ibid., p. 33).

Na base da crise de projeto da Europa, Husser!
aponta os efeitos funestos do objetivismo, da redu~ao

da esfera mais brilhante' do saber, 0 saber matematico
e fisico. Eenta~ que Husserl consegue 0 no que permi
ie articular a fenomenologia e a historicidade, conside
rando que esta dimensao historica nao e-exterior, mas
interior a/consciencia. "Porque a historia e nossa histo
ria, 0 sentido da hist6ria e nosso sentido" (Ibid., p: 34).
Ricceur encontra '1i, nessa liga~ao entre uma filosolia
crltica e urn desenho existential, a projec;ao, em H~s

sed, para 0 plano coletivo, "de uma filosolia reflexiva
ja acabada no plano da interioridade" (Ibid., p. 40).

Em suas considerac;oes criticas, Ricceur adverte
contra os excessos possiveis de uma historia das ideias,
portanto, de um idealismo descontextualizado e acon
selha confrontar-se sistelnaticamente com a hist6ria
dos historiadore,s. Ele convida, portanto, para um des
via pela pr6pria disciplina hist6rica. Alias, ele op6e 11
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gran'de unidade de sentido postulada pela historia
uniea, a parte de imprevisibilidade propria a toda his
toricidade. Esse paradoxa da historia tornar-se-a urn
dos eixos da investiga~ao-deRicoeur, sempre preocu
pado em nao abandonar atensao propria ao regime de
historicidade. Ele ja explicita isso claramente, em
1949, em sua leitura de Husser!: "Otimismo da ideia e 0

tragico da ambigiiidade que remete a uma estrutura da
historia em que a pluralidade dos seres responsaveis,
o acontecimento do pensar sao 0 avesso da unidade da

. tarefa, do advento do sentido" (Ibid., p. 53).

A HISTORIALIDADE SEGUNDO HEIDEGGER

Com a hermeneutica heideggeriana opera-se a
passagem de uma concep~ao ainda reduzida de her
meneutica, simples epistemol<lgia das ciencias do espi
rito, segundo Dilthey, para urn pensamento que visa a.
uma ontologia do compreender, em Heidegger, em
Sein und Zeit (HEIDEGGER, Martin. Etre et Temps,
1927. Paris: GaUimard, 1964). Segundo Heidegger, 0

tempo nao deve ser procurado no exterior, 'mas em
nos mesmos, naquilo que ele designa por Dasein (0

" Ber-Ai). "0 Dasein que, e, cada vez, "meu" .- no senti
do que ele se define, de maneira constitutiva, como
urn "e~ sou" '-nao e simplesmente no te'ropo com
preendido como aquilo em que decorrem os aconteci
mentos do mundo, e 0 tempo que e, ao contrario, a
modalidade propria de seu ser" (DASTUR Fran~oise.

Heidegger et ia q~estion du temps. Paris: PUP, 1990. p.
19). Nao existe, portanto, para Heidegger, -distin~ao

possivel ep.tre urn tempo em seU;.'transcorrer espedfi
co e as modalidades da consciencia do tempo; mas urn
so e tinieo processo de temporalizac;ao.
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o Dasein

Pode-se conceber, como a faz Ricceur, no cara
ter dissimulado do fenomeno segundo Heidegger, nes
se ser, 0 D,asein, que nao designa nem urn sujeito nem
urn objeto,. mas 0 "lugar em que a questao de ser sur
giu, 0 lugar da manifesta~ao" (RICCEUR, Paul. Du texte
i:! i'action. Paris: Seuil, 1986. p. 89), a abertura para
uma fenomenologia hermeneutica. A opacidade que
reina no reencontro do. fenolneno, 0 esquecimento da
questao do ser, justificam a virada hermeni"utiea. Essa
.necessaria explicita~ao consegue. aprofundar ainda
mais, visando ao solo antologico sobre 0 qual repou
sam as ciencias do espirito. A segunda muta~ao de
Heidegger em rela~ao a Dilthey consiste em libertar-se

"do aspecto ainda ll1Uito psicologizante., muito rom5.n
tieo, da no~ao de compreensao: "Em Sein und Zeit. a
questao da compreensao e inteiramente desligada do
problema da comuniea~ao com 0 outro" (Ibid., p. 90),
Heidegger substitui a questad'da rela~ao com 0 outro,
que carre 0 risco de intensificar a noc;ao~de subjetivi
dade, pela no~ao de ser-no-mundo: "Mundanizando
assim 0 compreender, lIeidegger 0 despsieologiza"
(Ibid., p. 91). Esse deslocamento fundamental orie-nta
a filosofia de Heidegger para a linguagem. sem partir
dela. De fato, a triade heideggeriana - situa,ao, com
preensao, interpretac;ao - ba:seia-se em todo 0 sistema
lingiiistico para tornar possivel 0 compreender, conce
bido como uma capacidade de orienta,ao. So em ter
ceiro lugar e que a noc;ao de interpretac;ao interveIn,
porque antes da exegese dos textos "vern a ,xegese
das coisas" (Ibid., p. 92). So no termino desse triplo
movimentodo pensan1ento interveo1 a questao da
}inguagem como segunda artieula~ao.

Heidegger constitui elemento decisivo na refle
xao sobre 0 teo1po (historico. Ele teota resol~er a du-
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pia aporia do tempo, quer 0 situemos na vertente in
terior com Agostinho e Husser!, quer na vertente cos
molagica com Aristateles e Kant. A no~iio do Ser-at
do Dasein, da a possibilidade- de uhrapassar a dicoto"
mia tradicional entre 0 mundo fisico e 0 mundo psf
quico. Heidegger oferece Ires prolongamentos fecun
dos para a reflexiio sobre a temponilidade. Em primei
ro lugar, ele visualiza a questiio do tempo como tota
lidade envolvida na estrutura fundadora da Preocupa
fao. Em segundo lugar, ela Jiga as IreS dimens6es do
tempo -:- passado, presente, futuro - em uma unidade
ek~statique,processo COillum de exterioriza<;ao. Em ter
ceiro lugar, 0 "desdobramento dessa unidade ek-stati
que revela: por sua vez, uma constitui~iioque se diria
fragmentada do tempo, uma hierarquizafao de niveis
de temporaliza~iio, que requer distintas denomina"
~6es: temporalidade, historialidade. intra-temporafidade"
(RICCEUR, Paul. Temps etRecit. Paris: Seuil. 1983. t. 3,
p. 116). Heidegger situa na propria Angustia, a In
quieta~iio, 0 principio da pluraliza~iio do tempo, sua
decomposi~iio em passado. presente, futuro. A Preo
cupa~iio, no sentido filosafico moder,!o, refere-se, de
inicio, a intencionalidade em Husser!: ~Qualquer

consciencia e consciencia de alguma .coisa". Em Hei
degger, a intencionalidade torna-se Inquieta~iio como
estrutura a priori (existencial) e total do Dasein, 0 ser
no-mundo. A Preocupa~iio (Sorge) e 0 embara~o que
tenta apreender seus proprios tra<;os existenciais.

o primado do futuro

Heidegger ieria conferido, portanto, ao futuro
uma prevalencia sobre as outras duas dimens5es do
tempo. Sua inten~iio e escapar de dois obstaculos clas
slcos do pensarnento hist6ri~0: de urn lado, enxergar
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os fenamen'os historicos em eonjunto como fencHne
nos pertencentes aesfera pllblica e, de outro lado, se
parar 0 passado do seu futuro, reduzir a histaria a uma
simples retrospec~iio. Oposta~ente, Heidegger insiste
na no<;ao de heran<;a transmitida, que deixa entrever
"COlIlO todo retorno procede de uma resolu~iio essen
cialmente voltada para· 0 suceder" (Ibid., p. 136). A
herilleheutica heideggeriana, com 0 conceito de repe
ti~iio, pennite essa reabertura de potencialidades, dos
possiveis nao referidos ou reprimidos do passado, em
dire~iio ao futuro. "It portanto, acontecendo sobre 0

modo do retorno ~ si que a resoIu<;ao, adiantando-se,
torna presente 0 existente que, vern a seu' enc.ontro no
mundo ambiente: resse fenomeno unitario de um fu
turo que torna presente ja tendo sido ql1e Heidegger
nomeia de temporalidade" (DASTUR, Fran~oise. Heideg
ger et fa question du temps. Paris: PUF, 1990. p. 69).

Mas este percurso ehoca-se, entretanto, COIn 0

,que Ricceur qualifica de aporetica da temporalidade,
que pennartece incapaz de encontrar as media~6es

adequadas para pensar junto 0 tempo cronolagico e 0

tempo interior, em. termos heideggerianos, 0 tempo
vulgar do cotidiano das ciencias e 0 tempo interior do
Dasein: "Se colocamos a acento sabre as dois extremos
dessa promo~iio de sentido, 0 ser-para-a-mort~ e 0

tempo do mundo, descobre-se uma oposi~iio polar,
paradoxalmente dissimulada por meio do processo
hermeneutico dirigido contra qualquer dissimula~iio:

de um lado, 0 tempo mortal. de outro, 0 tempo cas
mico" (Ibid., p. 173-174).

A hip6stase do ser

Pode-se considerar como maior a reflexao so
bre 0 tempo, de Heidegger, mas pode-se tambemser
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~rftico, como 0 e Ricocur, diante do uso de' uma hi
postase do ser, especialmente em seu periodo ~edia

no, 0 dos anos cinqiienta. 0 ser torna-se autonomo
em Heidegger e laz hist6ria, retirando-se e desvelan
do-se ao 'nleSlno tenlpo. Essa primazia radical confe
rida ao ser, no pensamento heideggeriano vem con
lundir a distin<;ao a qual ele se prende, entre 0 regis
tro Iilosolico e teologic'o, impondo um novo absoluto
que corre 0 risco de absorver tudo e constituir-se em
sistema. Alem disso, a absolutiza~ao do ser bloqueia
qualquer diaIogo com 0 munpo da denda. Michel
Haar, espedalista em Heidegger, demonstra em sua
tese reservas semelhantes as de Ricocur em relac;ao a
essa hipostase da historia do ser (Heidegger et I'essence _
de I'hamme. Grenoble: Jerome Millon, 1990). Apesar
do entusiasmo que ele tem pela obra de Heidegger,
ele considera que este conlere ao ser todos os atribu
tos humanos: ha Ulna memoria do ser, uma especie

.de gra~a do ser... mas que parte resta ao homem? Ba
seado nisso, Michel Haar desenvolve unla, critica in
terna das posi~6es de Heidegger que volta a uma es
pecie de latalismo historial: "Se a origem de todo es
queciInenta e lacrar 0 ser, e a homem que esquece, e
que esquecendo esse esquecimento, cai na errancia.
So 0 hOrllem erra. 0 ser nao erra" (HAAR, Michel.
Heidegger et I'essence de l'hamme.Grenobie: Jerome
Millon, 1990. p. 191).

Essa errancia 'e, certamente, a propria candi<;;ao
do destino, da historicidade, 'mas Heidegger retira dela /
qualquer subjetividade porque a prarica de s.ua lib:~

dade reside na elimina~ao de qualquer rela~ao, pratl
ca au teorica, com 0 existente, 0 que resulta nUln des
pojamento total: "0 homem nao que!' nada, nao pro
'cura nada; senao a pura renunda a qualquer lim par
ticular" (Ibid., p. 196). Qual e, perglll~ta-se Micbel
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Haar, essa grande liberdade que nas'ce do quase desa
parecin1ento do homem? Quanto a isso, as metaloras
utilizadaspor Heidegger sao esclarecedoras: 0 homem
e opastor do ser, a testemunha do ser. Ele e reduzido
a uma posi~ao puramente passiva, de Impotencia.
Heid.egger pratica uma falsa simetria entre urn ser d}J
qual tudo depende e urn 110mem cuja individualidade
e simplesmente suprirnida. Da mesma maneira que a
via curta da henneneutica heideggeriana nao conse~

gue percorrer 0 caminho inverso para a epistemolo
gia, a assimetria radical entre 0 ser e 0 homern nao .
mais permite remontar oa ontologia aetica. A analfti
ca historial de Heidegger nao reconhece, verdadeira
mente, 0 lugar do ser e, por isso meSlna, nao atribui
estatuto adimensao etica.

o RELATa: GUARDIAO DO TEMPO

Dilthey

Desde Schleiermacher, a hermene'utica saiu de
seu horizonte regional. religioso, para dotar-se de um
programa gera! de elabora~ao'de regras universais va
lidas, para tornar proximo 0 que e loriginquo, ultra
passar a distancia cultural e, portanto, fazer a com~

preensao do Olitro progredir. Mas. e sobretudo para
Dilthey que 'se realiza 0 projeto de Schleiemlacher, no

. plano de'uma interrogac;ao propriamente historica. Na
epo'ca en1 que Ranke e Droysen voltam -se para 0 lad(>
das' ciencias da natureza para dar 'a historia uma di
mensaa cientffica, Dilthey Ihes opoe 0 horizonte da
compreensao e distingue duas epistemologias: aquela
propria do mundo IIsieo e a que advem do mundo psi-
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quico (c!. DILTHEY. L'fidijication du mo'(de historique
dans .les sciences de ['esprit, 1910. Paris: Cerf, 1988). Dli
,they procura fundar a hist6ria como conhecimento
cientffico, ultrapassando a simples intuic;ao, a comec;ar
pela hipotese segundo a qual a vida produz formas <Iue
se estabelecem em diversas configura<;oes, em normas
semelhantes as que, mais tarde, Norbert Elias descre
vera sob 0 termo de configura<;ao e Max Weber sob 0

temw de ideal-tipo. A hermeneutica nao se origina,
. assim, de algum psicologismo selvagem como freqiien-
temente se acredita, mas da preocupa<;ao de recuperar
a camada objetiva da comp"eensiio. Ela destaca-se de
uma reflexao sobre' 0 historico, sobre suas proprias
condi<;oes de ser. Mesmo se Dilthey desemboca ?uma
aporia, por ter subordinado 0 problema hermeneutlco
ao problema psicologico, ele nao deixa de perceber "0

no cehtral do problema, ou seja, que a vida so ent.en
de a vida pela media<;ao das unidades de sentido que
se elevam acima do fluxo historico" (RICCEUR, Paul.
Du texte ataction. Paris: Seuil, 1986. p. 87).

Gadamer

So se pode pensar a descontinuidade sobre urn
fundo de cbntinuidade que e 0 proprio tempo. Essa
apropria<;ao foi fortemente sublinhada por Gadamer
cuja hermeneutica historica rejeita cortes abstratos

. entre tradi\ao e ciencias historicas, entre 0 curso da
historia e 0 saber sobre a historia. A compreensao
nao e fruto do predominio da subjetividade, mas da
"inser\ao nos processos da transluissao em que cons
tantenlente sao mediados 0 passado e 0 presente"
(GADAMER, Hans Georg. Write et m~th~de. Paris:
Seuil, 1976. p. 130).0 projeto hermeneutlco ocorre
po~ alllbi\ao de investir entre eSse meio-termo entre
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falniliaridade. e estranhanlento constituido pelit -tra.
di<;ao. A descontinuidade que opoe nosso ,presente
ao passado transforma:'se entao num instrumento
para desenvolver uma nova consciencia historiogra
fica: "A di?tancia temporal nao e urn obstaculo a ser
ultrapassado [... ] Na realidade, importa ver na dis
tan cia temporal uma possibilidade positiva e produ

.tiva, oferecida acompreensao" (Ibid., p. 137). Ii essa
exigencia de pensar na tensao entre exterioridade e
interioridade. pensamento de fora e de dentro que
incitou Ricceur a procurar ultrapassar as diversas
aporias do percurs.o puramenteespeculativo da tem
poralidade assim como a abordagem 'reificante dela.

1). narra\ao constitui a media<;ao indispensavel
para fazer obra historica e ligar 0 espa<;o da experien
cia e 0 horizonte da espera de que fala Koselleck:
"Nossa hirfotese de trabalho volta, assim, a manter 0

relato comCi guardiao do tempo, a medidq que ele nao
sera tempo pensado, mas tarnar-se-a tempo narrado"
(RICCEUR, Paul. Du texte a['action. Paris: Seuil, 1986.
p. 435). A configura<;ao historica desloca-se entre urn
espa<;o de experiencia que evoca a multiplicidade de
percursos possiveis e urn horizonte de espera que de
finiu urn 'futuro tornado presente, nao redutivel a
uma simples deriva<;ao de experiencia presente:'''As
sim, espa<;o de experiencia e horizonte de espera, lllais
que opor-se de forma polar, eles se condicionanl mu
tuamente" (Ibid., p. 377) .

As contribui<;6es da linguistic turn

A aten<;ao aos procedimentos textuais, narrati.
vos, sintaticos pelos quais a historia enllncia seu regi
me de verdade conduz a reapropriar-se das conqliistas
dos trabalhos de toda a filia<;ao narratologista particu-
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larmente desenvolvida no mundo ariglo-saxao. 0 de
senvolvimento das teses narrativistas, de fato, alimen
tou-se da linguistic turn, da critica do modelo nomolo
gico e da acolhida do relata como jazigo do saber,
como expansao das fontes de inteligibilidade. Os nar
rativistas permitiram mostrar a maneira pela qual 0

modo da narra\ao tern valor ~xplicativo, ao menos
pela utiliza,a,o constante da conjun,ao de.subordi~a

,ao "porque" que abrange e confttnde duas fun,oes'
distintas, a consecu\ao e a conseqiiencia.

Dessa fornla, os vinculos ~ronol6gicos e os vin ~

culos logicos sao afirmados sem ser problematizados.
Ora, conv6n desembricar logo essa palavra, 0 "por
que" de uso tao disparatado. Ii esse trabalho sobre as
capacidades explicativas proprias a narra,ao que foi
desenvolvido pela corrente narrativista. William Dray,
demonstrou, nos anos cinqiienta, que a ideia de cau-

. sa deve ser desligada da idela de lei (DRAY, William.
Lawns and Explanation in History. Oxford: Oxford Uni- .
versity Press, 1957). Ele defendeu um sistema ca,usal
irredutfvel a unl sistema de leis" criticando ao mesmo
tempo aqueles que praticam essa redu,ao e a'queles
que excluem toda forma de explica,ao.

Pouco mais tarde, Georg Henrik Von Wright pre
coniza um modelo mista' baseado numa explica,ao
quase causal rWR1GIIT, Georg Henrik Vein: Explanation
and Understanding. London: Routledge and. Kegan,
1971) como a mais apropriada para a historia e para as
ciencias hun1anas, elU geral. As rela\oes causai~ sao, se
gundo ele, estreitamente relativas a seu contexto e a
a,ao nele implicada. Inspirando-se nos trabalhos de Eli
sabeth Anscombe, ele privilegia as rela,aes intrinsecas
entre as razaes da a,ao e a propria a,ao. Von Wright
opoe, ent?o, a cone~ao causal nao logica, puramfnte
externa, incidindo sobre os estados4e sistelua e a cone-
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xao 16gica relacionada as inten\oes e adquirindo unla
forma teleologica. 0 elo entre esses dois niveis hetero
geneos, situa-se nos tra\05 configurantes do relato:"O
fio <;ondutor, a meu ver, ea intriga, enquanto sintese do

,heterogeneo" (RICCEUR, Paul. Temps et Reci!. Paris:
Seui!, 1983. t. I, p. 202).

Arthur Danto, por sua vez, refere as diversas
temporalidades no interior do ,relato historico e ques
tiona a ilusao de um passado como entidade fixa em
rela,ao aqual apenas 0 olhar do historiador seria mo
vel. Ao contrario, ele distingue tres posi\oes temporais
internas a narra,ao (DANTO, Arthur. Analytical Philo
sophy of History. Cambridge: Cambridge University
Press, 1965).0 dominio do enunciado jii implica duas
posi\oes diferent~s: a do aconteciInento descrito e a do
acontecimento em fun,ao do qual ele e descrito. Ii pre
tiso acrescentar 0 plano da enuI}cia\ao que se.situa eln
outra posi\ao temporal: a do narrador. A conseqi.iencia
epistemol6gica dessa diferencia,ao t"mporal represen
ta 0 paradoxa da causalidade jii que urn acontecimen
to posterior pode fazer aparecer urn acontecirnento an
terior em situa\ao causal. Alias, a demonstra\ao de
Danto considera .indistintas explica\ao e descri\ao, a
historia e 0 unko tenente, segundo sua expressao.

Alguns foram ainda mais longe,' como Hayden
White, 'na, persp"ctiva de constru,ao de uma poetica
da historia (WHITE, Hayden. Metahistory: The Histori
cal Imagination'in Nineteenth CenturyEurope. Balti
more: The Johns Hopkins University Press, 1973),
pressupondo que 0 registro do historiador 'laO e, fun
damentalmente diferente do da fic,ao, no plano da es
tn,ltura narrativa. A historia seria, portanto, em pri
meiro Jugar escritura, artificio literiirio. Hayden Whi
te situa a transi\ao entre 0 relato e a argulnenta\ao na
no,ao de intriga.
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Paul RlcCfur, que introduziu na Franc;a essas
teses nar~ativistas anglo-sax6nicas reconhece nisso
duas grandes conquistas. Em primeiro lugar, elas de
monstr~m que "contar ja e explicar [...J, '0 um pelo
outro' que, segundo Arist6teles, faz a c~nexao 16gica
da intriga, e, agora, 0 ponto de partida obrigat6rio de
toda discussao sobre a narrac;ao hist6rica" (Temps et
Recit. Paris: Seuil, 1983. t. 1, p. 251)" Em se~undo lu
gar, adiversificac;ao e hierarquizac;ao de modelos ex
plicativos, os narrativistas opuseram a nqueza das
fontes explicativas internas ao relato.

Entretanto, e apesar desses' dais avan<;os na
, COnlpreenSao do quee urn discursohistOrico, Paul

RicCeur nao segue as tesesmais radicajs dos narrati
vistas, quando elas postulam a indistinc;ao entre his
t6ria e ficc;ao. Apesar de sua proximidade, subsiste
um corte epistemol6gico baseado no regime de veta
cidade pr6prio ao contrato do historiador em relac;ao
ao passado. Ele partilha, nesse ponto, a posic;ao de
Roger Chartier quando este afirma que "ohistoriador
tem. por tarefa dar um conhecimento apropnado,
controlado, dessa "populac;ao de mortos", persona
gens, mentalidades, prec;o que eseu objeto. Abando
riar essa pretensao, talvez excessiva, sena delxar 0

campo livre a todas as falsificac;oes, a todos os falsa
rios" (Roger Chartier, Le Monde, 18 mars 1993). Lem
brar esse contrato de verdade que liga 0 historiador a
seu objeto, desde Her6doto e Tucidides ede suma im
portancia para opor'se a todas as formas de falsifita
c;ao e demanipulac;ao do passado. Isso nao econtra
ditorio com 0 fatq de estar atento ahistOr;ia como es
critura, cmno pratica discursiva.

A atenc;ao aos registros do discurso iinplica en
trar nessa zona de indeterrninac;ao para captar como se
fabricam os regimes de verdade equal e 0 estatuto do
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erro, 0 carater incomensur.i,vel ou llaO das diversas as
serc;oes que se pretendem dentificas. Recusando, ao
mesmo tempo, a tentac;ao positivista e a tentac;ao ge
neal6gica, RlCCfur opoe-Ihes uma analise da realidade
hist6rica que ele coloca "sob o'signo da representac;ao .
("representance") para sublinhar seu Guplo estatuto de
realidade e ficc;ao: uma func;ao vicaria de lugar-tenen
te" (Paul RlCCfur, Diogene, n. 168, p. 25, aout/dec.
1994). RlCCfur nao·se limita ao interior de um discurso
fechado em si mesmo. A f6nnula provocadora de Ro
land Barthes, segundo a qual "0 fato sO tem existencia
linguistica", ele opoe 0 que ele qualifica de "quadrilate
ro do discurso": 0 locutor que leva em conta a palavra
singular como acontecimento; 0 interlocutor que reme
te ao carater dialogico do discurso; 0 sentido que e tenla
do discurso e, enfim, a referencia que remete aquilo so~

bre ° qual se fala, a uma exterioridade do discurso.

A CONSTRUc;:Ao HIST6RICA DO TEMPO

as tres estratos do aconteeimento

segundo Ricoeur

Entre sua dissolu<;ao e sua exalta<;ao, O'-acollte
cimento sofre uma metamorfose que tende a sua re
tomada hermeneutica. Conciliando os aportes conti
nuista e descontinuista, Paul RicCfur prop5e distin
guir tres Riveis de abordagem do acontecimento: "1.
Acontecimento infra-significativo; 2. Ordem e reino
do sentid·o, no limite do nao aconteciInento; 3. Eluer
gencia de acontecimentos supra-significativas, super
significantes" (Paul RicCfur, Raisons pratiques. n. 2, p.
5I -52, i 991). 0 primeiro corresponde, simplesmen-

169



A historia

Paul Ricoeur, que introduziu na Fral1~a essas
teses nar;ativistas anglo-saxonicas reconhece nisso
duas grandes conquistas. Em prirneiro lugar, elas de
monstr~m que "contar ja e explicar [...], '0 um pelo
outro' que, segundo Aristoteles, faz a conexiio logica
da intriga, e, agora, 0 ponto de partida obrigatorio de
toda discussiio sobre a narra~iio historica" (Temps et
Recit. Paris: Seuil, 1983. t. I, p. 251)."Em segundo lu
gar, a diversifica~iio e hierarquiza<;iio de modelos ex
plicativos, os narrativistas· opuseram a riqueza das
fontes explicativas internas ao relato.

Entretanto, e apesar desses dois avan~os na
conlpreensao do que 'e urn discurso .hist6rico, Paul
Riceeur nao segue as tesesnlais radicais dos narrati
vistas, quando elas postulam a indistin~iio entre his
toria e fic~iio. Apesar de sua proximidade, subsiste
um corte epistemologico baseado no regime de vera

.cidade proprio ao contra to do historiador em rela~ao

ao passado. Ele partilha, nesse ponto, a posi~iio de
Roger Chartier quando es.te afirma que"ohistoriador
tem por tarefa dar um conhecimento apropriado,
controlado, dessa "popula~iio de mortos", persona
gens, mentalidades, pre~o que eseu objeto. Abando
riar essa pretensao, talvez excessiva, seria deixar 0

campo livre a todas as falsifica~oes, a todos os falsa
rios" (Roger Chartier, Le Monde, 18 mars 1993). Lem
brar esse contrato de verdade que liga 0 historiador a
seu objeto, desde Herodoto e Tucfdides ede suma im
portancia para opor'se a todas as formas de falsifica
~ao e demanipula~iio do passado. Isso niio e contra
ditorio COIn 0 fat<;> de estar atento ahistoria como es
critura, conlO pratica discursiva.

A aten~ao aos registros do discurso ifuplica en
trar nessa zona de indetennina~iiopara caplar como se
fabricam os regimes de verdade equal e 0 estalUto do

168

Os desgastt"s do tempo

erro, a carMer incomensurcivel au 11.10 das diversas as
ser~oes que se pretendem cientificas. Recusando, ao
mesmo tempo, a tenta~ao positivista e a tenta~iio ge
nealogica, Ricoeur opoe-lhes uma analise da realidade
historica que ele coloca "sob 0' signo da representa~ao .
("representance") para sublinhar seu duplo estatuto de
realidade e fic~ao: uma fun~iio vicaria de lugar-tenen
te" (Paul Ricoeur, Diogene, n. 168, p. 25, aout/dec.
1994). Ricoeur nao·se limita ao interior de um discurso
fechado em si mesmo. A fonnula provocadora de Ro
land Barthes, segundo a qual "0 fato so tem existencia
linguistica", ele opoe 0 que ele qualifica de "quadrilate
ro do discurso": 0 locutor que leva em conta a palavra
singular Como acontecimento; a interlocutor que reme
te ao carater'dialogico do discurso; 0 sentido que etel11a
do discurso e, enfitn, a referencia que remete aquilo so
bre 0 qual se fala, a uma exterioridade do discurso.

A CONSTRU<;:AO HIST6RICA DO TEMPO

as tres estratos do acontecimento
segundo Ricoeur

Entre sua dissoluc;ao e sua exalta\ao, o'-aconte
cimento saIre uma l11etamorfose que tende a sua re
tomada hermeneutica. Conciliando os apnrtes conti
nufsta e descontinufsta,' Paul Ricceur propoe distin
guir tres "iveis de abordagem do acontecimento: "1.
Acontecimento infra-significativo; 2. Ordem e reino
do sentid'o, no limite do nao acontedmento; 3. Elner
genda de acontedmentos supra-sigl1ificativos, super
significantes" (Paul Ricoeur, Raisons pratiques. n. 2, p.
51-52, 1991). 0 primeiro corresponde, simplesmen-
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te, a descri<;ao "do que acontece" e evoca a surpresa,
a nova relac;8.o institufda. Ele corresponde, alias, as
orientac;oes da escola metodica de Langlois e Seigno
bos, aquela do estabe!ecimento critieo dasfontes. Em
segundo lugar, ° acontecirnento;. e apreendido no in
terior de~ esquemas explicativos que 0 colocain em re
la<;ao com as regularidades das leis. Esse segundo mo-

, nlento tende a inserir a singularidade d.o aconteci
menlO sob 0 registro da lei da qual se origina, a pon
to de ficar nos limites da nega<;ao do acontecimento.
Pode-se reconhecer af a orienta<;ao da escola dos
Anais. A essesegundoe~tagio da analise segue-se urn
terceirQ monlento, interpretativo, como retomada do
acontecinlento como emergencia, desta vez supersig
nificado. 0 acontecimento e, entao, parte integrante
de unla constrw;ao narrattva, constituiiva da identi
dade fundadora, positiva (tomada da Bastilha) ou ne
gativa (Auschwitz). 0 acontecimento .que retorna
nao e, portanto, 0 mesmo .que foi reduzido pelo sen
tido explicativo, nelll aquele infra-significado, exte-',
rior ao discurso. Ele proprio engendra 0 sentido:
"Essa salutar retomada do acontecimentosupersignifica
do so prospera nos limites do sentido, a ponto de fra
cassar por excesso· e por falta: por excesso de ?rrogan
cia e por lalta de captura" (Ibid., p. 55).

A cristaliza<;ao do acontecimento

em seus tra<;os

as acontecirnentos s6-sao descoberto's a partir
de seus trac;os, discursivos ou nao. Sem reduzir 0 real
historico a sua dimensao linguageira, a fixa<;ao do
acontecinlento, sua cristalizac;ao; efetua-se com base
enl sua nomeac;ao. Ele constitui, pois, uma relac;ao es
sencial entre linguagem e acontecinlento que, 'hoje,e
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muito levada em conta e probJematizada pelas corren
tes da etnometodologia, de intera~ionismo e, certa
mente, pe!a abordagem hermeneUlica.

Todas essas correntes contribueln para lanc;ar as
bases de uma sernantica hist6rica. Esta leva em consi
dera<;ao a esfera do agir e rompe com as concep<;6es Ii
siealistas e causalistas. A wnstitui<;a<i do acontecimen
to e tributaria de sua coloca<;ao em intriga. Ela e a me
dia<;ao que assegura a materializa<;ao do sentido da ex
perH~ncia humana 'do tempo "rios tres niveis de sua
prefigurafao pratica, ae sua configura,ao epist€mica e de
sua reconfigurafJo hermeneuticq" (Jean-Luc Petit, Rai
sons pratiques, n. 2, p. 15, 1991), A coloca<;ao em intri
ga desempenha 0 pape! de operador, de correla<;ao de
acontecilnentos heterogeneos. Ela substitui a relac;ao
causal da explica<;ao lisicalista. A hermeneutiea das
duas categorias meta-h~storicas referidas por Koset
leck, a do espa<;o da experiencia e 0 do horizonte de
~·spera.Essasduas categorias permitem uma tematiza
Sao do tempo historico que se da a ler na experiencia
concreta, com deslocamentos significativos como 0 da
dissocia.;ao progressiva entre experiencia e espera no
m.undo moderno ocidental.

o sentido do acontecimento, segundo Kosel
leck, e constitutivo de uma estrutura antropologi~ada
experiencia temporal t: de formas sirnbolicas, histofi ~

camente instituidas. Koselleck desenyolve "uma pro
bleinatica da indiv}duac;ao dos acontecimentos que co:
loca sua identidade sob os auspicios da temporaliza
<;ao, da a<;ao e da individualidadedinamica" (Louis
Quere, Raisons pratiques, n. 2, p. 267,1991). Ele visa a
um nivel mais profundo que 0 da simples descri<;ao,
vinculando-se as condi<;6es de possibilidade da se-

. qiiencia dos acontecimentos. Sua abordagem tem 0

merito de nlostrar"a operacionalidade dos conceHos
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historicos. sua capacidade estruturante e, ao mesmo
tempo, estruturada por situa<;5es singulares. Esses
conceitos, portadores de experiencia e espera, nao sao
simples epifenomenos linguageiros a opor-se ahistoria
"verdadeira"; des tern "Ulna rela<;;ao ,especifica COIU a
linguagem, a partir da qual eles influem sobre cada si
tua<;ad. e acontecimento ou reagem a eles" (KqSEL
LECK, Reinhart. Le Futur passe. Paris: EHESS, 1990. p..
264). Os conceitos nao sao nem redutiveis a alguma fi
gura retorica, nem simples instrumento proprio para
classificar nas categorias. Eles estao ancorados no canl
po da'experiencia em que se originam para subsunlir
numa multiplicidade de significa<;5es. Pode-se afirmar,
entao, que esses conceitos conseguem saturar 0 senti
do ~a hist6ria ate permitir uma total fusao entre .hist6
ria e linguagem? Como Paul Ricoeur, Koselleck nao
vai tao longe·e considera, ao contrario, que os proces-

. sos historic,os nao se limitam a sua dimensao discursi
va: "A historia l1unca coincide, perfeitamente,', COIn a
nlaneira com a qual e apreendida pela'linguagem e
formulada pela experiencia" (Ibid., p. (95). :E 0 campo
pnitico que e 0 ultimo enraizam~nto da atividade de
teulporaliza<;ac).

Esse deslocamento da cadeia de acontecimen
tos para _seus trac;os e seus herdeiro's suscitou urn re
torno da disciplina hist6rica sobre si mesma, no inte
rior do que poderiamos qualificar de circulo herme
neutico ou de virada historiograIica. Esse novo illD

lllento convida a seguir as metamorfoses d~ sentido
nas llluta<;oes e sucessivos deslizamentos da escritura
historica entre 0 acontecimento enl si e a posi<;ao pre
sente. 0 historiador interroga-se sobre a~ diversas
modalidades da fabrica<;ao e da percep<;ao do aconte
cimento, baseada em sua tranla textual. Pela renova
<;.10 historiogra~ica e memorial, os historiadores assu-
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mem 0 trabalho de luto pelo passado em si e trazem
. sua contribui<;;ao ao esfo~<;o reflexivo e interpretativo
'atual, nas ciencias humanas.

o TEMPO PRESENTE

A presentifica<;iio da modernidade..
Preso a globaliza<;ao das informa<;5es, a acelera

<;;.10 de seu ritmo, 0 mungo contemporaneo conhece
uma "extraordinaria dilata<;ao da historia, unl impulso
do sentimento hist6rico de fundo" (Pierre Nora, Eerire
I'ltistoire du temps present. Paris: CNRS/IHTP. 1993. p.
45). Essa presentifica<;ao teve pm efeito uma experi
menta<;ao moderna· da historicidade. Ela implicava
numa redefin~c;ao da cadeia de acontecimentos, como
abordagem de uma multiplicidade de possiveis, de si
tua<;;oes ,virtuais, potenciais e nao mais como cumpri
mento de sua fixidez. 0 movimento apod'erou-se do
tempo presente a ponto de modificar a rela<;ao moder
na com 0 passado. A leitura historica do acontecimen
t6 nao emais redutivel a urn fato estudado, ma~ visto

,em·seu vestigio, situado numa seqiiencia de aconteci·
mentos. Todo discurso sobre·urn acoritedmento veicu
la e conota uma serie de acontecimentos anteriores 0

que confere grande importancia atrama discursiva ~ue
os reat'.l numa coloca\ao em intriga. COUlD se pode
avaliar, a hist6ria do tempo presente nao abrange ape- '
nas a abertura de urn periodo novo, 0 mais proximo,

\ .abrindo-se aD olhar do historiador; ela e tall1bem uma
hist6ria diferente, participando das orienta"oes de urn
novo paradigma, que se procura na ruptura conl 0

tempo unico e linear, e tornando plural os modos de
racionalidade.
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Alguns argumentos apresentando obstaculos
insuperaveis opoem-se ahistoria do tempo presente.
Em primeiro lugar, a vantagem da proximidadenao
pernlitiria hierarquizar, segundo uma ordem de im
portancia relativa na massa das fontes dispon~veis.

. Nao e possive!, segundo essa critica, definir aquilo
que advem do hist6rico, do que se vincula ao epife
nonleno. Enl segundo lugar, censuram-Ihe utilizar
urn tempo truncado de seu futuro. 0 historiaclor nao
canhece 0 destino temporal dos fatos, enquanto, na
nlaior parte das vezes, 0 sentido so se revela tarde ,de
lnais. Em relac;ao a isso, Paul Ricceur chama a aten
<;a'o para as dificuldades de uma configura<;ao inscrita
na prrspectiva de uma distancia temporal curta. Ele
preconiza distinguir, no passado recente: de urn lado,
o tempo inacabado, 0 devir em curso, quando se fala
no meio do vau, "0 que constitui uma vantagenl pa:r;a
certa historiografia, e 0 lugar considerav",l das previ
s6es e antecipa<;6es ria hist6ria em 'curso" (Paul
Ricceur, tierire I'histoire du temps present. Paris:
CNRSIIHTP, '1993. p. 38) e, por (Jutro lado, 0 tempo'
fechado. 0 da Segunda Guerra mundia!, da descoloni
zac;ao, do fim do cOlnunismo... e, em relac;ao a ,isso, a
data de 1989 torna-se uma data interessante de fe
chatnento que permite configurar conjuntos inteligi
veis depois do termino de urn cielo. A essas vantagens
acrescenta-se a lei dos trinta anos qu~ nao permite ter
acesso imediato aos arquivos. E preciso ainda acres
centar a falta de recuo critico que especifica 0 percur
so historico.

Vma li~ao de desfat~liza<;ao

Contudo, a fiistoria do tempo presente tanl
bern tern a capacidade de conton:tar varios cresses in-
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convenientes e vantagens, como 0 demonstra Robert
Frank (L'Histoire entre epistemologie et demande sociale.
Aetes de I'universite d'ete de Blois, sept. 1993, IUFM
de Creteil, Toulouse, Versailles, 1994, p. 161-169). 0
lrabalho de investiga<;ao sobre 0 tempo inacabado
eoritribui para desfatalizar a hist6ria, para totnar re
lativas as cadeias .causais que constitufain as grades
da leitura, 0 "pret-a.-porter" do historiador. A hist6ria
do tempo presente e, nesse sentido, urn born labora
torio para quebrar 0 fatalismo causal. Em segundo
lugar, mesma se esse manejo acarreta problemas lne
todol6gicos serios, 0 historiador tern chance de poder
trabalhar sob controle de testemunhos do aconteci
mento que analisa. Ele disp6e de fontes orais que sao
instrumento segura, lnas elas devenl ser Inanipu
ladas com prudencia e distancia crftica porque sao
"fonte sabre urn tempo passado e nao mais, como eln
numerosas fontes escritas, contemporaneas do accin
teeimento" (Ibid., p. 16.5). Esta interatividadeentre 0

historiador confrontaoo com sua pesquisa de campo,
a maneira do sociojogo, coloea este (tltimo em boa
posi<;ao "para fazer uma historia objetiva da subjeti
vidade" (Ibid., p. 166).

Esta historia do tempo presente teria contribuf
do para inverter a relac;ao hist6ria/mem6ria. A oposi
C;ao tradicional entre hist6ria crftica situada no lado
da cienda e uma memoria originaria de fontes flu
tuantes e, em parte, fantasmaticas ~sta em vias de
transforma<;ao. Assim como a historia perde parte de
sua cientificidade, a problematiza<;ao da memoria
leva a conferir uma parte crftica aabordagem da no

,C;ao de memoria. As duas noc;oes aproximaram-se e a
parte das fontes orais na eseritura do tempo presente
torna possfvel uma historia da memoria. Essa inver
sao tern urn valor heurfstico· porque pernlite com-

175



I ,

~.

A historia

pre~nder nlelhor 0 ~ararer indeterminado das possi
veis aberturas para autores de urn passado que loi seu
presente. A hist6ria do tempo presente modilica, por
tanto, a relac;ao com 0 passado, sua visao e seu estu
do. 0 hiStoriador do tempo presente inscreve a ope
rac;ao historiogr4lica na dura~ao. Ele nao limita seu
objeto ao instante. Ele deve lazer prevalecer uma pra-,
tica consciente de si'mesma, 0 que interdita as inge
nuidades Irequentes diante cia operac;ao hist6rica.

Inscrito no tempo como descontinuidade, 0

presente etrabalhado por aquele que deve historia·lo
pelo eslorc;o deapreender suapresenc;a como ausen
cia, tal como Michel de Certeau delinia a operac;ao
historiogralica. Essa dial~tica e dilicil de realizac ja
que epreciso proceder a uma desintrincac;ao volunta
rista para a historia do tempo presente, mais natural
quando se trata de q,ffi tempo revolto: "A questao e-

. saber se, por ser historica, a historia do tempo presen
te nao pressupoe Uln movimento semelhantede que
da na allSencia, do lundo do qual 0 passado nos 'inter
pelaria com a lorc;a de urn passado que nunca loi pre
sente" (Paul Ricoeur, Eerire (histoire du temps present.
Paris: CNRS/IHTP, 1993. p. 39). Apreende-se aqui a
que ponto a hist6ria do tempo presente e animada
par motivac;6es mais prolundas que as de simples
acesso ao lllais contemporaneo. ,E a procura de urn
sentido que guia as investigac;6e's, tanto quanto a re
eusa do efemero. Urn sentido que nao e mais urn te
los, Ulna continuidade pre-construida, mas uma rea
\ao a anacronia contemponlnea (Jean-Pierre Rioux,
em Questions a I'histoire des temps presents. BruxeJles: .
Complexe; 1992. p. 50). A historia do tempo presen
te dilerencia-se radicalmente da historia classicamen
te CDntemporanea. Ela esta em busca de densidade
temporal e procura escorar unl ter.npo presente vivi-
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do numaespecie -de tempo sem espessura. Por sua
vontade reconciliadora do 9-escontfnuo e das conti
nuidades, a' historia do presente, como urn encaixe
constante entre passado e presente, permite urn "vi
brat.o do inacabado 'que bruscamente colore todo urn
passado,' urn presente pouco a pouco libertado de seu
autismo" (Ibid., p. 54).

o TEMPO DA SEQDJ'N(;iA DOS

ACONTECIMENTOS

As_lic;:oes da fisica guantica

A atenc;ao das ciencias modernas para as noc;oes
de caos, de irreversibilidade, de Iracral permitiu rom
per com unl determinismo evolucionista e entrar
numa nova lorma de temporalidade que priVilegia 0

acontecimento. Esse contexto geral nos alasta do tem
po em que Braudel cac;ava as "luciolas", a espuma cir
cunstancial que ele remetia ao plano da insignilican
cia. Nesse plano, a atualidade politica responde, como
en'l eco, a atualidade cientilica pela radicalidade das
descontinuidades dos acontecim"entos que tornam ca
duca todo encerramento no interior de esquemas ex
plicativos que saturariam seu sentldo. A propria icteia
de processo contingente exclui a explicac;ao e leva a
seguir a trama dos acontecimentos, "cada seqiiencia
sendo, ao mesmo_telnpo, prolongamento e reivenc;ao~'

(STENGERS, Isabelle. L'Invention des sciences modernes.
Paris: La Dec0uverte" 199~. p. 85). 0 tempo tornar-se
lio condutor sobre 0 qual se constroi a narrac;ao do
novo. Essa ligac;ao entre a nova objetividade cientilica
eo registro narrativo pennite sair do objetivismo de

"
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uma causac;ao que ligava a causa e seu efeito numa re
lac;ao de equivalencia reversivel (PRIGOGINE, nya;
STENGERS, Isabelle. Entre Ie temps et !'etemite. Paris:
Fayard, 1988. p. 180). Essa nova temporalidade, saida
das reflex6es sobre as descobertas da ffsica quantica e
sobre as es(ruturas dissipativas de Prigogine, tern por
efeito inscrever urn elo organico entre a flecha' do
tempo e sua dimensao humana: "0 movimento tal
como 0 concebemos hoje da espessura ao instante e
articula-o com 0 futuro. Cada "estado" instantaneo e
mel]1oria de 'um passado q~e so' pennite definir urn
futuro limitado pelo horizonte temporal intrinseco"
(Ibid., p. 192).

Essa inserc;ao do tempo vivido na definic;ao do
tempo- da ao presente urn lugar proeminente como
momento de relembranc;a e realizac;ao das antecipa
c;6es rememoradas. Ela permite pensar a unidade tem
poral. 0 acontecimento e criad~r de atores e, conio 0
diz Isabelle Stengers, de he~deiros que falam em seu
home, interessados em realizar a propagac;ao de ideias
ou inovac;6es tralidas pela descontinuidade que ele
acarreta. Para seus herdeiros, 0 acontecimento faz di
ferenc;a entre passado e futuro. Esse elo constitutivo
ent.re 0 aconteciment~ e seus herdeiros abre 0 Luturo
da ruptura circunstancial a uma indeterminaC;ao origi

.nal de ,seu alcance que nao e,mais, a priori, mas que
fazem deles os alores que propagarao sua onda. de
choque. 0 acontecimento determina, portanto, uma
nova temporalidade para os atores, suscita novas pra
ticas. Encerrado no claustro crohologico, ele nao pode
ser causa pois' os inventores, quer s~jam Galile-u, New
ton, Boyle... nao tern poder de explicar 0 que se se
gue. E a proliferac;ao das praticas que eles permitiram
aflorar que vai permitir medir 0 alcance do aconteci
mento que eles encarnam.
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o retorno do acont~cirnent0

Entre os historiadores e na con'tra-corrente da
voga da longa durac;ao, Pierre Nora ahuncia, muito
cedo, desde 1972, "0 retorno do acontecimemo"
(Communications n. 18, 1972; retoniado e ~eVisto em
NORA Pierre; LE' GOFF, Jacques. Faire de l'histoire.
Paris: GalIimard, 1974. t. I, p. 210-228). Ele percebe
esse "retorno" que tern 0 perfume desusado da antiga
gerac;ao de historiadores metodicos, pelo vies dos
meios de comunicac;ao de massa. Ser eser percebido
~, por iSs.o, os ·diversos meios de cODlunicac;ao "tor
nam-se senhores ate deter 0 monopolio da produc;ao
dos acontecimentos. Pierre .Nora discerne, assinl, no
casa Dreyfus 0 primeiro acontecilnento no sentido

'moderno visto que ele deve tudo iljmprensa. Caso de
mass media, 0 acontecimento contemporaneo torna-se
logo mousse media que cria, de tadas as pec;as, uma
sensibilidade da atualidade e da a esta a sensac;ao de
historicidade. Alguns desses acontecimentos contem
poraneos sao percebidos auditivamente (as barricadas
<Ie Maio de 1968, 0 discurso de 30 de Maio do gene
ral de Gaulle), outros sa01igados iI imagem (a invasao
de Praga, a chegada iI,lua da missao Apolo, a repres
sao.na prac;a Tien an men...,): JlOs meios de comunica
c;ao de massa fizeram da historia uma agressao e tor
naram 0 acontecimento monstruoso" (Ibid., p. 215).
A imediaticidade torna a decifrac;ao do acontecimen
to mais facH porque ele chega de golpe e tambem

, rnais dificil, porque ele tambem desaparece de repen
teo Essa situac;ao paradoxal necessita, segundo Pierre
Nora, um trabalho de desconstruc;ao do acontecimen
to que 0 historiador deve efetuar para compreender
comb os meios de comunicac;ao de massa prod'Uzenl 0

acontecimento.
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Urna podica da hist6ria

Esse deslocamento da cadeia de acon~ecimentos

par,a seus vestigios e seus herdeiros suscitou urn vet::
dadeiro retorno da disciplina historica sobre si mesma,
no interior do que se poderia qualificar de circulo her
menemico ou' virada historiognHica. Esse novo mo
mento convida a seguir as metamorfoses do sentido
nas muta~6es e deslizamentos sucessivos da escrltura

, historica entre 0 proprio acontecimento e a posi<;ab
presente. a historiador interroga-se, entao, sobreas
diversas modalidades da fabrica~ao e da percep~ao do
acontecimento a partir de sua trama textu~l. Esse mo
'vimento de revisita~ao do passado pela escritura his
torica acompanha a exuma~ao da memoria nacional e
contempia ainda 0 momenta memorial atual. Peia re
novac;ao historiognlfica e memorial, os historiadores
'assumem 0 trabalho de luto pelo passado em si e tra
zem sua contribuic;ao para 0 esforc;~ reflexivo e inte,r
pretativo atual, nas ciencias .humanas.

o acontecimento requer, portanto, urn novo
olhar que se assetnelha amaneira pela qual Paul Va
i<'ry definia, no College de France, em 1937, a ciencia
das condutas criadoras, a poetica. E esta abordagem
poetica da historia que Rene Passeron preconiza, au
seja, a aten~ao particular a atividade' criadora, como
singularidade individual ou coletiva: "Quem negani
que as mudan~as de concep~ao, nas ciencias (inclusi
ve historia), as artes, os costutnes, as religi6es, as filo
sofias sao devidas a faisca de urn acontecimento im
previsto" (R"ne Passeron, EspacesTemps, n. 55/56, p.
103, 1994).Caso se acredite no prefacio de sua Hista
ria da Fran,a, e, 'de fato, 0 clarao de julho de 1830 que
suscitou em Jules, Michelet sua paixao historica em
lim, sentido quase crlstico. A faisca requisitada aqui e
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aquela que provoea' explosao; ela se situa do lade do
risco, do desgaste temporal, do come~o de uma nova
aventura. Esse acontecer reabre 0 horizonte do futuro
ao·imprevisivel. Ele introduz a incerteza nas proje~6es

e previs6es: IJA abertura as surpresas .futuras introduz
uma fresta na prospect:iva" (Ibid., p. 105).

A Ac;,Ao SITUADA: GEORGES MEAD,

KARL POPPER

Georges Mead

A tentativa de SfI1da da falsa alternativa entre
a valorizac;ao das estruturas e avalorizac;ao dos acon
tecimentos, deve-se, em grande parte, a descoberta
de meios intelectuais que permitem ultrapassar essas
falsas clivagens que, ate entao, inspiraram a discipli
na historica. E, especialmente, 0 sentido de pesquisas
em curso sobre 0 sentido do aparecer, ligado ao do
minio do agir. Vma microssociologia da a~ao explora

. esse dominio da historicidade do cotidiano., Essa
abertura sobre a questao do tempo na pesquisa so
ciologica retoma importancia quando se coloea a .
questao da organizac;ao da experiencia c\ltidiana. E 0

caso, particularmente, do trabalho de Louis Quere,
influenciado pela obra do pragmatista americana
Georges H. Mead (MEAD, G. H. The Philosophy of the
Present. London: Open Court Pub. Co, 1932. La Salle,
HI) Present. London: Open Court Pub. Co. 1932. La
Salle, III). Essa obra Ihe permite fazer 0 elo entre a
temporaliza~ao e a organiza~ao da a~ao. Mead de
monstra, de fato, que a natureza do passado nao
existe em si, mas que ela permanece fortemente tri-
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butaria da relac;ao mantida com 0 presente. A emer
-gencia do presente suscita sempre novos passados e
torna 0 passado totalmente relativo ao presente. Essa'
relativizac;ao do passado e 0 primado conlerido ao
presente em sua restitui<;ao sao baseados em Mead,
na noc;ao central que e a do acontecimento.

Eem torno do acontecimento em.si, como ac;ao
situada, que se' opera a estruturac;ao do tempo. 0
acontecimento, por sua descontinuid"de ate mesmo
em relac;iio ao que 0 precede, obriga a distinc;iio e a ar
ticulac;ao das noc;6es do passado e do luturo. A .pers
pectiva pragmatica de Georges Mead leva a enxergar
essa temporaliza<;ao como urn. componente essencial
da ac;ao. Mead da como exemplo 0 que poejeria repre
sentar a evocac;ao de nossa inl4ncia tal como ela pode
ser vivida, nao como passado relativo ao nosso pre
sente, mas c'orno passado arnputado de seu futuro. '
Isso nao teria nenhum interesse aleffi do exotico. Essa
aporia demonstra que a realidade do que sao passado,
presente e futuro sao dimens6es praxeologicas para
designar a implicac;ao na ac;ao.

Uma hermeneutica da experiencia humana

A segunda lonte de inspirac;ao para essa enlase
no fluxa dos acontecim'entos e a hermeneutica, na
medida em que, ela coloca 0 acenta sobre 0 caniter'
eminentemente historico da experiencia hUill,ana: "0
tempo nao emais esse abismo que eprecise franquear
porque ele separa e alasta: ele e, na realidade, 0 fun
damento e 0 sustentaculo do processo (Gerschehen) em
que 0 presente tern suas raizes. A distancia tenlporal
nao e mais obstaculo a ser ultrapassado... Na realida
de, importa ver, na distancia temporal. uma possibili
dade positiva e p!odutiva dada a compreensao" (GA-
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DAMER, Hans Georg. Virite et Methode. Paris: Seuil,
~ 976. p. 137). Ao contrario da conc;pc;ao objetivista,
e ,0 falC? de pertencer a uma tradi.;ao que torna passi
vel a compreensao e nao a simples pastura cientista
9bjetivante. Alias, 0 trabalho henneneutico nao vI' a
dista.ncia hist6rica como vantagem, mas, ao contnirio,
como urn instrumento que faCilita 0 conhecimento
hist6rico pois permite, grac;as ao trabalho de decilra
c;ao e interpretac;ao. daquilo que aconteceu entre 0

acontecimento em si meSilla e' 0 presente a partir do
qual ele e estud~do, enriquecer nossa compreensao.

Uma outra dimensao sugestiva da hermeneuti
ca e sua atenc;ao particular.a linguagem, a uma se
mantica da ac;ao: "A tradic;ao nao e simplesmente al
guma coisa que acontece [...] ela e linguagem" (Ibid.,
p. 203). A parte linguageira da experiencia nao e re
dutivel aodomfnio das representa<;oes; ela eparte in
tegrante e constitutiva da realidade e lator de histori
cidade. Os conceitos sociais e politicos incorporam
uma dimensao temporal. 0 desvelamento do sentido
so ocorre progressivamente, no fio do tempo q"ue lhe
conlere uma identidade em gestac;ao. Nao ha, portan
to, um sentido do acontecimento, que seria dado, de
uma vez por todas, quando ele ocone. Em segundo
lugar, 0 fenomen.o da comunica~ao, de "palavra ope
rante" cOmo 0 diz Merleau-Ponty, e,essencialmente,
un1 fenomeno de temporalizac;ao.

A crise do lundacionismo na sociedade moderna
loi analisada por Max Weber cujo diagn6stico feva a
~onstatar a perda do sentido comurn, 0 desencanta
mento de um mundo de valores plurais, que perdeu a
lonte religiosa que fundava sua autoridade politica. A
atomizac;ao e a individualizac;ao progridem junto com
a racionaliza<;ao que desfaz a maghl, dessacralizaas
ima'gens religiosas do mundo. Resultou disso uma per~
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da de substancia,e decompreensao das representa~6es.

Essa constaiaC;aO weberiana nao implica, inelutavel
mente, 0 diagnostico que foi !eito da conjuntura atual
como era do vazjo (LlPOVETSKY, Gilles. L'Ere du vide.
Paris: Gallimard, 1983). Pode-se, ao contrario, conside
rar, como Jean-Marc Ferry, que esse trabalho de dissol
ver a Razao leva a uma elaborac;ao reOexiva que for
maliza a Ramo sem ser, contudo, sinonimo de vacui
dade. 0 sentido e menos visivel, menos substancial,
palpavel e tangivel, mas issa nao quer dizer que ele
seja vazio. 0 sentido deve ser reapreendido, segundo
ferry, gra,as a Uf!l- "coloear enl situa~ao" contextual.
Ele apela, portanto, as fontes da pragmatica. A forma
~ao do sentido comurn, de processos de intelecC;ao e de
intercompreensao definem a singularidade das situa
c;aes segundo, 0 processo comunicacional. E reconhe
.cendo a contextualidade das ,fontes de sentido, as ca
deias de pertinencia que,permitem compreender a si
tuaC;al> que se pode resthuir 0 sentldo de uma ac;ao.
Sao esses procedimentos que, mais alem de seu caniter
formal, sao portadores de urn senso comum substan
cial (el. FERRY, Jean-Marc. Les Puissances de l'experimce.
Paris: Cerl, 1992. t. 1, Le Sujet et Ie Verbe; t. 2, Les
Ordres de la reconnaissance).

Uma uitica radical do positivismo:
Karl Popper

Como dizia Raymond Aron: "E preciso dar ao
passado a incerteza do futuro". Essa ·desfatalizaC;ao leva
o historiador a voltar a situac;aes singulares para teniar
explica-Ias sem pressupor urn determinismo a priori. E
o percurso preconizado pelo filosofo Alain Boyer. Ele
expoe uma critica radical do positivismo a partir das
obras de Weber e de Popper, segundo varios eixos. Em
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primeiro lugar, e opOSiamente ao positivismo, ele con
sidera que 0 que nao e cientffko nao 'e, contudo, des
provido de sentido e que a realidade observavel nao
abrange todo 0 real, tecido com zonas de sombras. .Ao
modelo indutivisia do posi'tivismo, Alain Boyer opoe a
hipolese popperiana do primado da teoria sobie a expe
riencia que mantem urn papel crucial: 0 de por a prova
as hipoteses (el. BOYER, Alain. Introduction ala lecture de
Popper. Paris: Presses de I' ENS, 1994).0 unico porito de
acordo entre as posic;oes de Popper e do positivismo si
tua-se na defesa de uma epistemologia COillum das
ciencias.

o que Alain Boyer retem da analise de Popper,
em materia de narra~ao dos acontecimentos, e' sua
atenC;aOil logica das situac;oes. 0 historiador deve co
locar 0 problema da natureza do entomo dos proble
mas do, agentes num dado momento, 0 que permite
elaborar hipoteses explicativas das ac;oes, em funC;ao
das tentativas de soluC;ao exigidas. "A analise situacio
nal fixa-se como objetivo a explicaC;ao do comporta
mento humano como conjunto de tentativas de solu
C;ao de problemas" (BOYER, Alain. L'Explication
historique. Paris: PUL, 1992. p. 17l). Essa analise situa
donal apresenta-se como unla ecologia generalizada,
tendo por objetivo construir uma teoria das decisoes.
Ela pressupoe postular que os agentes sedeterminem
de forDla racional, nao que sua a~ao remetaa Razao,'
mas simplesmente, que ela "e dirigida para urn fim"
(Ibid.,. p. 175). A noC;ao de situac;ao nao funciona
CODIO determinismo; ela nao remete a fixidez. Assiol,
a nlesma montanha Sera p·ercebida diferentemente, e
nlesmo contraditoriamente, pelo turista, pelo alpinis
ta, 0 militar e 0 agricultor. Alias, as coerc;oes situacio

. nais sao mais ou menos fortes sabre a a~ao humana.
Quanto mais a sociedade eaberta; como, 0 demons-
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trOll Popper, mais as disposif;5es individuais podem
desdobrar-se no interior de um grande campo de pos
siveis (d. POPPER, Karl. La Societe ouverte et ses en"emis.
Paris: Seuil, 1979. 2 I.). Essa indetermina~ao e essen
cial para pensar varios possfveis na escolha dos agen
tes da historia: "Explicar uma situa~ao historica signi
fica mostrar suas potencialidades e explicar per que as
disposi~6es dos agentes conduziram-nos a agir de tal
forma que certas conseqiiencias dessas a~6es transfor
maram a situac;ao de uma fonna que eles nao podiam
prever" (BOYER, Alain. L'Explication historique. Paris:
PUL, 1992. p. 182). A abordagem popperiana recusa
qualquer teodiceia.ou sociodiceia, portanto, qualquer
forma de historicismo que pressuporia 0 desdobra
mento no tempo das leis'historicas. Popper visa, aqui,
a uma concep~ao essencialista da explica~ao historica
segundo a qual 0 historiador poderia cotiseguir "des
cri~6es auto-explicativas de uma essencia" (POPPER,
Karl. La Connaissance objective. Paris: Aubier, 1991). A
essas leis que pretendem subsumir as situac;oes hist6
ricas, Alain Boyer stlbstitui uma aten~ao a negligen
ciada no~ao de intencionalidade.

A questao da racionalidade individual

as trabalhos de Jon Elster (Le Laboureur et ses
'enfants. Paris: Minuit, 1987) e de Philippe Van Parijs.
(Le Modele economique et ses rivaux. Paris: Droz, 1990),
nesse sentido, permitem colocar a questao complexa
da racionalidade individual, da intencionalidade. E 0

espa~o dos possiveis que convem encontrar, nopassa
do, para esclarecer as razoes que conduziram.a esta ou
aqueladire~ao escolhida. As coer~6es que pesam so
bre a a~ao, prendem-se. de inicio, asitua~ao que a tor
na possivel, ou nao. ea coen;ao estruturaLEm segun-
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do lugar,· as regras, as normas au convenc;oes orien
tam as escolhas dos atores. A sociologia de Elster e de
Van Parijs oferece '0 interesse de introduzir urn tercei
ro filtro. 0 da escolha racional, da motiva~ao propria
aos atores. 0 horizonte intencional pennite levar em
conta a no~ao de efeito inesperado e evitar. assim, 0

obstaculo do psicologismo. Encontra-se, nesse nive!, a
fun~ao que Popper confere aciencia social teorica que
teria, como primeiro objetivo, "determinar as repe;
cussoes sociais nao intencionais das ac;5es humanas
intencionais" (POPPER, Karl. Conjectures et Refutations.
Paris: Payot, 1985). Po!1e-se, de fato, multiplicar b
caso de efeitos inesperados. Como 0 das antecipa~6es

aUlo-tealizadoras. Merton, em 1936, ja demonstrava
conlO a atitude dos sindicatos americanos, impedindo
o ingresso dos trabalhador,es negros, sob 0 pretexto
que eles tinham tendencia a furar as· greves, teve 0

efeito perverso que, sem trabalho, esses trabalhadores
negros tornaram-se,efetivamente, a que os sindicatos
queriam evitar. Ea mais celebre antecipac;ao auto-rea
lizadora. Popper tem um nome ipais bonito para isso:
"efeito Edipo".

Pode-se tambem 'ter, mais freqiientemente, 0

que se chama efeito-Coumot, isto e, 0 encontro for
tuito de varias series .causais independentes que·pro-.
vocam urn efeito inesperado. Esse tipo de acaso decor
re de uma abordagem puramente descritiva porque so
se pode constatar 0 fato contingente sem poder asso
cia-Io a alguID sistema causal oil razao humana para
explid-Io.

A dupla aconteQiment"/situa~aoe, porranto,
fundamental nesta nova configura~ao, medializada
'relos individuos que dao sentido aosacontecimen
tos ao mesmo tempo que os suscitam. Essa recons
tru~ao em ate desloca 0 centro de gravidade da sub-
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vestigio, e que se pode apreender urn sentido que nao
e .um a priori: "0 modeld estetico da historia questio
na os postulados basicos. do historicismo: 'continuida>
de do tempo historico, causalidade segundo 0 enca
deamento dos fatos do passado para 0 presente e do
presente para 0 futuro" (Ibid., p. 126). .

Todo aconteciI11ento e, segundo Benjanlin, urn
c~oq~e, urn trauma, em sua irreversibilid'lde. A tradi"
c;ao, Incorporando os acontedmentos numa logica
continua, tern tendenda a apagar as asperezas e a tor
na-Ias naturais. Urna data, ~rn si mesrna, eapenas urn
dado vazio que e preciso preencher: "Ii preciso anima
lacom 0 auxilio de urn saberque nao e conhecimen
to, mas reconhecimento e rememora~ao e que, de cer
ta maneira, denomina-se memoria" (PROUST, Fran
~oise. L'Histoire acontretemps. Paris: Cer!, 1994: Livre de
poche, 1999, p. 29). Escrever a historia torna-se, entao
"dar sua fisionomia as datas" (BENJAMIN. Charles Bau·
dflaire, un poete Iyrique aI'apogee du capitalisme. Paris: Pa-
yot, 1982. p. 216). ' '
. A maior contribui~ao de Benjamin. quailto a

defini~ao de urn novo regime de historicidade, sirua
se em sua maneira de nao considerar a relac;ao ent~e
passado e presente como simples rela~ao de sucessivi
dade. 0 passado e contemporaneo do presente: "Pas
sado e presente superp6em-se, nao se justap6em. Eles
sao simultaneos e nao contiguos" (PROUST, Fran~oi~

se. L'Histoire acontretemps.. Paris: Cer!, 1994. Livre de
~oche, 1999, p. 36). Mas, diferente de Heidegger, que
e todo voltado para 0 futuro, Benjamin pretende res
ponder as expectativas nao verificadas de urn passado
de sofrimento no interior do presente, vigilante para
'tornar possivel uma atualiza~ao do esquecido (d.

. CHESNEAUX, Jean. 'Habiter Ie temps. Paris: Bayard,
1996). A historia nao tern, portanto, uma rela<;ao de

jetiv,idade' para a intersubjetividade enos convida a
avaliar a virada pragmatica na apreensao da no~ao

de historicidade.

o TEMPO HISTORICO DESGASTADO EM

WALTER BENJAMIN

o paradigma estt~tico

A concep~ao descontinuista da historicidade,
privilegiando 0 carater irredutfvel do acontecimento
leva ao questionamento da Razao historica compie
tando-se segundo urn eixo orientado. Hoje, a aten~ao

a narrac;ao dos acontecimentos faz eco areflexao de
senvolvida na Alemanha, nos anos vinte, por Franz
Rosenzweig, Walter Benjamin e Gershom Sholem,
com sua idt'ia de urn tempo atual descontinuo, saido
do contlnuismo progressivo e da idt'ia de causalidade,
Eles tern em comurn, como 0 demonstra Stephane
Moses, 0 passar "de urn tempo da necessidade a urn
tempo de pbssiveis" (MOSES, Stephane. L'Ange de
I'histoire. Paris: Seuil, 1992. p. 23). 0 messianismo ju
.deu, proprio desses tres autores, presos as inconve
niencias da experit~ncia direta de seu tempo, escapa
ao finalismo para.privilegiar os desgastes da historia.
o paradigma estetico serve a Walter Benjamin para
definir,' entre os diversos momentos do tempo, "urn
elo que nao seja uma rela~ao de causalidade" (Ibid.,
p. 122). Com base numa temporalidade descontinua,
o sentido desvela-se num trabalho hermeneutico for
temente tributario da instancia do presente que se
encontra em situac;ao prevalente, verdadeiramente
constitutiva do passado. So depois do acontecido, no
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causas e efeitos: "Identificar a trama histol"ica a urn
, simples no causal redundaria em desencaminhar-se.
Isso porque ela I' de natureza dialetica, os fios podem
ficar perdidos durante seculos e encontrar-se ~nla<;a

dos, bruscamente, discretamente, pelo curso atual da
historia" (Benjamin, citado por PROUST, Fran<;oise.
L'Ristoire acontretemps. Paris: Ced, 1994. Livre de po
che, 1999, p. 46-47).

Demasiado tarde

A historia se faz, portanto, como 0 perceberam
os psicanalis.tas, no depois, num futuro anterior. Esse
passado volta e assombra 0 espa<;odos vivos e I' sobre
o modo da queixa que 0 sentido tenta expressar-se no
presente e necessita possuir a arte do presente que e
uma arte do contratempo: "Porque primeiro e precise
seguir a linhado tempo, acompanhaCla ate a dolorosa
eclosiio final e, chegado 0 ultimo momento, sair de
sualonga paciencia e sua grande desconflan<;a, arran'
car do tempo outras possibilidades, entreabrir uma
porta" (PROUST, Fran<;oise. L'Ristoire a contretemps.
Paris: Ced, 1994. Livre de poche, 1999, p. 169). a his
toriador tern poder de dar 0 nom, secreto de expe
.riencias humanas abortadas. Ele tern 0 poder signifi
cante de nomear e escreve, portanto, para salvar no
mes· do esquecimento I~O relata historico nao salva os
nomes, ele daos nomes que salvam" (Ibid., p. 232) ..

Esse aporte criacionista da ·historia implica colo
car em causa a distancia institufda por grande parte
das tradi<;6es historlograficas entre urn passado morto
e 0 historiador encarregado de torna-Io objetivo. Ao
contrario, a historia existe para ser recriada e 0 histo
riador.e 0 mediador dessa re-criac;ao. Ela se realiza no
trabalbo do hermeneuta que Ie 0 real como uma es
critura cujo sentido desloca-se ao lange do tempo, em
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fun<;iio das diversas fases de atualiza<;iio. a objeto da
historia e, entao, constrw;ao sempre reaberta por sua
escritura. A historia e. primeiro, narrat;ao de aconteci
mentos enquanto inscri<;iio num presente que lhe
confere uma atualidade sempre nova, porque situada
numa configura<;iio singular.

Walter Benjamin ja se opunha ao historicismo
enquanto transposi<;iio de urn modele emprestado it
causalidade mecanica na qual a causa de urn efeito
I' prdcurada na posi<;iio de anterioridade imediata da
cadeia temporal. Benjamin substitui esse modelo
cientista por "urn modelo hermeneutico tendendo
para a interpretac;a-o do; acontecimentos, 'isto e, para
iluminar seu sentido" (MOSES, Stephane. L'Ange de
/·histoire. Paris: Seuil, 1992. p. 161).

o CARNAVAL DA HISTORIA: NIETZSCHE

As feridas narcisicas

. No s~culo 19, no. co;a<;iio do seculo ja histoija
ocrdental tnunfante, urn filosofo ressente, com intensi
dade, seus impasses: Nietzsche, a racionalismo corroi,
curiosamente, 0 leito de urn EsliIdo despotico. A unida
de alemii realiza-se. mas ao pre<;o de urn Estado prus
siano, militarizado e agr~ssivo. Nietzsche escreve entao
Considera,oes inaturais (1873-74) sobre os perigos da his
toria em suas duas acep<;6es de historicidade (Geschich
tf) e de conhecimento do devir historico. Nietzsche teo
riza 0 suicfdio'da historia ocidental e a morte do homo
historicus. Ele op6e it teodiceia que leva'it cria<;iio do
mais frio "dos monstros frios" (0 Estado), a apologia dos
valores plurais, locais e presentes. Ele prega a refunda
\.10 de uma Europa abastardada por misturas sucessivas
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de ra<;as e por sua mensagem universalizante desfigura
da por uma especie radical de historicidade. Nesse secu
1019, acontece tambem 0 momento em que Darwin re
vela a origem simiesca da especie humana. A perspec
tiva antropocentrica, 0 pensamento metaflsico sao. co
locados a prova pelas descobertas cientificas.

o discurso niilista de Nietzsche pode, entao, ex-
, pandir-se e opor-se a perspectiva das Luzes triunfan

tes. Essaferida "narcfsica acrescenta-se ~ revela<;ao CO-,

pernico-galileica segundo a qual a Terra DaG est~ ~o
centro do Universo, para revolucionar a metahslca
ocidental. 0 desenvolvimento da razao resulta em seu
avesso, na tamada de consciencia de urn nao-sentido,
da relatividade, da relativiza~ao da propria ligura do
homem. Nietzsche demite a historia como a dialetica
da razao. Um profundo pessjmismo anima a filosolia
nietzschiana que se apresenta como 0 lim da filosolia:
"Parece que tudo retorna aD caos, que 0 antigo se per
de, que 0 novo DaD vale nada e enfraquece cada vez
mais" (NIETZSCHE. Humain trop humain l, 1878.
Paris: Gallimard, 1968. p. 225). Essa razao que permi
t~ descentrar 0 homem ainda' alimenta, para Nietzs:..
che, a ilusao de sua onipotencia, ela se consola, cada
vez mais, com as fer'idas que provoca.

Vma critica radical das Luzes

Nietzsche denuncia,o carater brutal e violento da
filosofia das Luzes, que desemboca na Revolu~ao fran
cesa. Toda oscila~ao, toda ruptura revolucionaria so
pode fazer surgir a imagem da barbarie. "Nao e Voltai
re, com sua natureza equilibrada, mas Rousseau, suas
loucuras e suas meias-mentiras passionais, que suscita
ram esse espirito otimista da revolu~ao contra a qual ell
,Ian~o 0 apelo: "Esmagai 0 infamel" (Ibid., p. 327).
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Aqui, Nietzsche faz-se defensor das Luzes moderadas,
progressivas, contra as Luzes radicais, as que se abrem
para 0 cumprimento da revolu~ao. Mas, no essencia I, a
obra de Nietzsche edifica-se na critica radical das Luzes.

Se ha um sentido de historia, eaquele que leva,
inexoravelmente, para 0 declinio. Para Nietzsche, a
consciencia esta sufocada pela historia, da qual e pre
ciso libertar-se para julgar 0 presente: "Ele despede a
dialetica da razao" (HABERMAS, Jiirgen. Le Discours
philosophique de la modemite. Paris: Gallimard; 1988. p.
105). Atn's das pretens6es a universalidade das Luzes
Nietzsche percebe as logicas imanentes e dissinlulada~ .
da vontade de poder. 0 futuro enao-sentido ou antes
o aprendizado do tragico das coisas que e a propria es
sencia das coisas.: P A historia e, entre nos, uma teolo
gia camuflada" (NIETZSCHE. Considerations inactueUes.
2, 1876. Paris: Aubier, p. 327). Evidentemente, o,nao
sentidoconduz 0 homem a Impotencia, ao niilismo,
assumido pela elitearistocratica, a dos fortes, e ela tor
na caduca qualquer ilusao de a<;ao hU111ana.

o espirito de racionaliza~ao'da homem e
apreendido em continuidade com 0 espfrito religioso.
A razao substituiria Deus, numa ilusaosimilar. a es
for<;o de dominio humane e, portanto, derrisorio.
Nietzsche remonta 0 declinio da Hl1maniclade as ori
gens do pensamento grego, a Socrates que aparece
em Ecce Homo, como 0 proprio sintoma da decaden
cia. 0 instin1:o e a hubris dionisfaca sao opostos a eti
ca socratica que, mais tarde, seria substitufda pela
moral religiosa para recha~ar as puls6es vita is. Tada a
historia da civiliza\ao desenvolve-se, portanto, seg.un
do a logica infernal de uma razao castradora e de uma
moral mistificadora; Quanto a filosofia, ela deve
reencontrar a pulsao criadora oculta sob a mascara da
civiliza<;ao. Nietzsc~e preconiza 0 esquecimento para"
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desprender-se do ilusorio e da mistifica.;ao: "E possi
vel viver quase sem lembrar e viver feliz, como 0 de
InOl1stra 0 aninlal. Mas e-imposslvel vivei sern esque
cer" (Ibid" p. 207).

Abater os idolos

Nietzsche denuncia a diviniza.;ao do homem
que substitui a religiii6 na epoca da~ Luzes e 'J1:'e
prossegue nesse seculo 19. Se Deus nao eXIste ~als,

pode-se referir uma natureza humana Imut~vel
como aeterna veritas, como medida\.de todas as COlsa~.

Nietzsche deduz desse relativismo, urn niilisnlo radI
cal. 0 julgamento moral nao e mais possive\, em
nome de que ele pretendeerigir-se em norma? "Que
a virtude durma, ela acordara mais fresca" (NIETZS
CHE. Humain, trop humain 1, 1878. Paris: Gallimard,
1968. p. 95). 0 julgamento etico press~poe uma h
berdade de agir, urn nivel de responsablhdade que. 0

homein nao possui mais. Nao ha outro criteria senao
aquele que 0 individuo acredita born em tal circuns
tancia especifica, todoo resto e apenas escola de su
jei.;ao do sujeito: "A irresponsabilidade total do ho
rnenl, tanto em rela\ao a seus atos quanta a seu ser,
e a gota mais amarga que 0 homem culto deve engo
lir" (Ibid" p. 112). Nietzsche prende-se ao humams
mo como doutrina que confere ao homem 0 papel
central de sujeito como ser pleno, sede da evidencia
da consciencia de si. Ele traduz aqui a impossibilida
de de apoiar-se,' com a morte .de Deus, sobre qual-
quer fundamento transcendental. .

Nietzsche privilegia a lingua que deve ser hber
tada da sujei.;ao pelo imperativo da verdade. A genea
logia nietzschiana deve desenvolve~ tUna nova abor
dagem de temporalidade e da rela.;ao com a verdade.
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Ela se d& como completa oposi.;iio Ii abordagem plato
n:ica, opondo a rem!niscencia/reconhecimento 0 US()

destruidor da realidade; Ii tradi.;iio: 0 uso de irrealiza
~ao e. dissociativo das identidades; e ahistoria-conhe
cimento: ela substitui pela destrui.;ao da verdade: "A'
genealogia e a historia como carnaval concertado"
(FOUCAULT, Michel. Hommage aHyppolite. Paris: PUF.

, 1971. p. 168). A procura de verdades e duplamente
inacessivel. De lima parte, as verdades estao nubladas
por metaforas, metonimias, antropcnnorfismos, a tal
ponto que parecem estaveis, simples valores de troea
dos quais foiesquecido 0 valor de uso. 0 segundo ter
mo da ilusiio encontra-se na fic.;iio do Cogito: "Nao
existe mais ninguem tao inocente para ainda colocar,
Ii maneira de Descartes, 0 sujeito "Eu" como condi.;iio
do "penso" (NIETZSCHE. La Volonte de puissance. Paris:
Gallimard, [19481. t. I, p. 79,141).0 Cogito aparece
para Nietzsche como 0 modelo dos enunciados meta
fisicos, a hipostase do sujeito ficticio do qual ele anal!
sa a polissemia.

A genealogia valoriza 0 espa.;o do signa que
deve ser retra~ado num desvelamento do discurso
unitario metaflsico. 0 sentido encontra-se ai atras da
opacidade do texto, sempre negado. E preciso, por
tanto, depois de ter desconstrufdo as mascaras carna
valescas, reconstruir as cadeias significantes ininter
ruptas das interpreta.;oes que nao se dao em conti
nuidade mas, ao contrario, a partir das descontinui
dades, sintomas, faltas. 0 percurso genealogico privi
legia 0 outro lado do dizer, a face oculta dos significa
dos, ela se define como urn jogo de deslocamento
para desinvestir, desimplicar as camadas estratificadas
dos signos de seu conteudo metaflsico. Sao antes as
condi~6es do di'scurso que seu contetldo que ela quer
restituir.
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o TEMPO LONGO CONFIGURADO:

NORBERT' ELIAS

o tempo e uma dimensao essencial para Nor
bert Elias (1897-1990) a tal ponto que ele Ihe ~onsa

gra uma obra, em 1984, Sobre 0 tempO. Sua tese con
siste em recusar a abordagem transcendental do
telnpo para reancorar 0 tempo no interior da expe
riencia social: "A experiencia humana do que cpa
mamos "tempo" modificou-se ao longo do passado e
continua, em nossos dias, a se modiiicar de manelIa
nao hist6rica ou contingente mas estruturada, orien
tada e, como tal. suscetivel de ser explicada" (ELlAS,
Norbert. Du temps. Paris: Fayard, 1966. p. 44).

Dessubstancializar a rela<;ao com 0 tempo

Como ressalta Nathalie Heinich, trata-se de
pensar a relac;ao COlll 0 temp?, nao mais em termos
de categorias Sllbstanciais mas de pr~cess~s e de fun
<;6es (c!. HEINICH, Nathalie. La Soclologle de Norb:rt

, Elias. Paris: La Decouverte, 1997. p. 58). 0 tempo nao
, e UUla coisa e, quanto a isso, Norbert Elias critica a

concep<;ao do "senso comum", un; tempo esponta
neamenie substancial. 0 tempo e, segundo Ellas,
uma atividade e quando ~ma sociedade nao te~ in~
trU111entos capazes de mensura-Io, "essa expenenc,la
do tempo laz lalta" (ELlAS, Norbert. Du temps: ~an~:
Fay~rd, 1966. p. 47). Elias laz-se cri~ico da tr~d.,<;ao!l
losolica da qual ele contesta 0 carater aporetl~o ~~r

ter,seguindo 0 modelo cartesiano, isolado 0 mdlvl
duo e colocado-o no centro do mundo como ser so
cial. Esse ponto de vista, aparentemente subjetivo,
leva a tornar absolutas as categqrias transcendente-s
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enquanto que, segundo Elias, apenas uma concep<;ao
relacional pode dar conta da experiencia temporal.
pois sociedade e natureza nao sao exteriores em rela
<;ao ao sujeito. Ele pretende, assim, 0 q~,e ele proprio
qualifica de "revolu<;ao copernicana", gra<;as a uma
"visao global das interrela<;6es" (HEINlCH, Nathalie.
La Sociologie de Norbert Elias. Paris: La Decouverte
1977. p. 64). '

Elias tentou ultrapassar a lalsa alternativa entr'e
sujeito e estrutura e evitar a redu<;ao da no<;ao de si
tua<;ao ao conjunto das rela<;oes percebidas,- conheci
das e utilizadas, conscientemente, pelos atores sociais,
como no paradigma interacionista. 0 interesse de urn
pensamento como 0 de Elias ea iniciac;ao das interde
pendencias hil 19u9a distancia, DaO necessari~rnente
perceptlveis' nenl manipulilveis 'pelos indivlduos e,
conseqiientemente,que os fazem ser 0 que Sao.

o conceito de configura~ao

Seu conceito-'central de· configurac;ao deixa
aparecer processos de recomposic;6es cOlnplex.os a
partir dos elementos das configurac;6es anteriores.
Ele permite, ao rnesmo tempo, pensar enl termos de
continuidade e descontinuidade e, alias, oferece a
possibilidade de os individuos apreenderem'a dialeti
ca de incorporac;6es da.s exigencias, 0 modo de indi
vidua<;ao, no interior da configura<;ao especifica que
engaja todos os niveis da situa<;ao historica: "A refe
rencia a uma obra como a de Elias tem uma dupla
lun<;ao, de Ulfl lado, ela prop6e modelos de inteligi
bilidade mais dinamicos, menos congelados ... A se
gunda fun<;ao e propor urn esquema, talvez discutl~

vel. da evolu<;ao das sociedades ocidentais, da Iclade
Media ao seculo 20, centrando-o em torno da cons-
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. - trw;ao do E'stado e da transforma,ao das categorias
psiquicas" (Roger Chartier, EspacesTemps, n. 53/54,

p.49, 1993). , . >

A reintrodu,ao do campo dos multlplos POSSI-
veis oferecidos pelas configura,oes sociais permite,
porianto, evitar a alternativa entre 0 postulado de
uma Iiberdade absoluta do homem e a de uma deter
rnina<;ao c~usat estrita. Ela permite pensar 0 vinculo
social, a liberdade indIvidual sobre 0 fundo de ca
deias interdependentes que ligam 0 individuo a seus
sem:elhantes. A insatisfa,ao diante de uma "historia
em migalhas" e a preocupa,ao at~al de reglobal~z~r,

assinl conlO renovadas interrogac;oes sobre a pohtlca
podenl encontrar, ern Elias, solll';oes fact~ais e me-

. todologicas, gra,as ao aspecto globalizante de. suas
configuraC;oes e a sua abordagem dinamica quanto
ao transbordalTIento do poder do Estado sobre 0 so
cial. A analise dos fenomenos de assimila,ao, os
aportes de um metodo comparatis~a inscrito na d~
ra,ao sao; em Elias, preciosas orienta,oes para a hIS
toria social que pode fazer sua a asser,ao segundo a
qual "0 individuo e, ao mesmo tempo, a moeda e 0

ferro que a cunha" (ELIAS, Norbert. La S?ciete des
individus.Paris: Fayard, 1991. p. 97), signific.ando as
sim que todo, homem carrega a marca indel<~vel do

sociaC

A curializac;ao

Com A cilfializa,do doS'costumes e A dindmica do
Ocidente, Elias propoe uma ,analise historica .global da
s~ciedade ocidental, com sua propensaoa tornar-se
uma sociedade cada vez inais controlada que rejeita,
na intimidade do privado, todas asexpressoes da emo-

. ,ao corporal, substituindo-as pel6 respeit~ a regras de
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conduta cada vez mais controladas. Longe de conten
tar-se co.m uma sinlpl~s descri<;ao, Elias enlpenha-se
em dar explica,oes a esse fenomeno e valoriza a dina
mica 9-as relac;oes entre categorias sociais nas inflexoes
cOlTIportamentais. 0 que ele nomeia de "curializa<;ao" .
da aristocracia desempenha papel essencial como for
mata,ao de um modelo que logo se difunde para 0

conjunto da sociedade. E, portanto, 0 Estado que, en
t're ~s seculos 12 e !8, realiza 0 exercicio da' violencia
e constitui '0 processo de civilizac;ao que permite Ulna
pacifica,ao do espa,o social e a transforma,ao dos afe
tos por um controle mais estrito. A civiliza,ao, tal
como Elias a concebe, e, portanto, totalmente dirigida
para a interiorizac;ao das coer<;oes e para 0 autocontro
Ie das pulsoes.

, Certos crhicos viram, nessa visao da hist6ria.
lln1a forUla de evolucionismo que postula uma coe
rericia constituindo-se ao lange do tempo: "Ess.a

. compIexidade crescente e acon1parihada por uma
transforma<;ao da economia psiquica, marcada pelo
espa,o dilatado das coer,oes interiorizadas. Esses
dois processos solidanos' e indissoluveis, psfquico e
social, tern uma dire<;ao e uma orientac;ao gerais"
(Catherine Colliot-TheJene, em GARRIGOU, Alain;
LACROIX, Bernard (Dir.). Norbert Elias, la politique·et
l'histoire. Paris: La Decouverte, 1997. p. 68). Apesar
dessa fixac;ao de Elias no evolucionisn1o do seculo
19, sua obra, pela primazia que confere as no,oes de
interdependencia funcional e de configura,oes mu
tantes em fun,ao de processos circulares de rela,oes,
oferece UITI modelo de analise sugestivo por sua ca
pacidade de romper com a ideia de causalidade li
near e mecanic'a.
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A DESCONTINUIDADE DOS EPISTEMAS DE

MICHEL FOUCAULT

A filia~ao nietzschiana

A filia,ao nietzschiana e' evidente e reivindica
da como ,tal por Foucault: "Eu sou simplesmente
nietzschiano" (FOUCAULT, Michel. Les Nouvelles
Litteraires, 28 jun. 1984). Foucault escreve ?esde 0

amago do pensamento de Nietzsche ate a metafora da
figura do homem que se apaga no fim da obra ~s pa
lavras e as coisas. Ele opera a mesma desconstru<;ao do
sujeito para sJbstituir-Ihe 0 projeto de uma gen.ealo
gia: "Tudo ja e interpreta,ao" (FOUCAULT, MIchel.
Actes du Colloque de Royaumont: Nietzsche, Freud,
Marx, i 964. Paris: Minuit, 1967. p. 189). Escavador
de bas-fonds, amaneira de Nietzsche, Fouca~lt exuma
os esquecidos da hist6ria e decifra, por .tras do ~r~

gresso das Luzes, os avao<;os de UOla sO~ledade dlS~C~

plinadora oculta peio dominio de um dlS.cursopohtl
co-juridico liberador. A loucura foi asslmreJeltada
pelo desenvolvitnento da razao, de uma cultura ~Cl

dental que vacila no cora,ao do seculo 20. 0 ensmo
nietzschiano e plenamente assunlido par pouca.ult
com a dissol~l,ao da figura do homem, apreendlda
COU10 sinlples passagem

l

fugitiva entre'dois modas de
ver da linguagem: "Mais que a morte de Deus [...] 0

que anuucia 0 pensamento de Nietsche e 0 finl, dCit se~
'assassinato, e 0 estilha,arrwnto do rosto do homem
(FOUCAULT, Michel. Les Mots et les Ch~ses. pan~: Gal
limard, 1966. p. 396.397). Ele retira dlSSO 0 pnmado
de uma filologia, de um estudo discursivo, em pros~
anunciada por Nietzsche e ja retomada por Mallarme.
Nietzsche, aos' olhos de Foucault, ~eria representado 0
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primeiro desenraizamento da antropologia eujo ·nau
fragio anuncia "a iminencia da morte do homem"
(Ibid., p. 353). A genealogia nietzschiana inspira, as
sim, tun trabalho que se enraiza nao na investiga\,89
impossivel dasorigens, mas numa atllalidade, no'pre
sente historieo. Ele nao proeura apreender as·eonti
nuidades qllese anunciam eOllnciando nosso m,un
do, mas, ao contrario, ele aponta as descontinuida
des, as oscila,6es dos epistemas. 0 saber hist6rico tem
par eficacia problematizar, procurar as constancias, 0

jogo eonsoladbr dos reconhecinlentos.
MeSillO se ele nao ve, contradi<;ao entre esses

grandes solavancos da historia fria e s'ua propria con
cep\,ao epis1ernplogica em favor de Uilla eoneep\,ao
descontinuista da historia das ciencias, elnprestada a
Bachelard e a Canguilhem, Michel Foucault contri
buiu muito -para 0 retorno. da narrac;ao dos aeonteci
mentos. Sua crltica radical de qualquer temporalidade. . ,

continuista, de qualquer absolutiza<;ao e naturalizac;ao
dos valores permitiu desenvolver unla aten\,ao as ee
suras proprias ao espa\,o diseursivo entre epistemas se
parados por linhas de fendas que nao mais permitem
reeobrir as falsas eonstancias .ou permanencias ilus6
rias: "E preciso despeda<;ar 0 que permitia 0 jogo Gons
tante dos reconhecimentos" (FOUCAULT, Michel.
Hommi1ge aHyppolite. Paris: PUF, 1971. p. 160.). l1ichel
Foucault dizia-se urn positivista "feliz", praticando a
linha nietzsehiana de pesquisa em termos de eausali
dade ou de origem e, ao contrario de Nietzsche, ape
gando-se as deseontinuidades, ao descritivo das posi
tividades materiais, a singularidade do aconteeiInento:
"A historia efetiva faz ressurgir 0 aeontecimento na~

quilo que ele pode ter de linico e de contundente"
(Ibid., p. 161). .
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,A critica radical do humanismo

As palavras e as coisas de Foucault situam-se, so
bretudo, na filia,ao do trabalho de Georges Cangui
Ihem. De forula semelhante, Foucault ve af a historia
cientifica a partir das descontinuidades e da descons
tru,ao nietzschiana das disciplinas estabelecidas. Essa
base nietzschiana do percurso de Foucault ja se encon
tra na rejei,ao radical do humanismo. 0 homem-sujei
to de sua hist6ria, agindo, consciente de sua a,ao, de
saparecera. Sua figura so aparece elndata recente e '
sua descoberta anuncia seu f~m proximo. Sua situa<;ao
central no pensamento ocidental e apenas ilusao dissi
pada pelos m6ltiplos condicionamentas que de sofreu.

o homem e, entao, descentrado, naufragado
na perileria das coisas, das influencias, ate p~rder-se
na espuma dos dias: "0 homem [...J, sem d6vida, e
apenas unla inven<;ao recente, uma figura que nao

. tern dois seculos, uma simples dobra em nosso saber"
(FOUCAULT, Michel. Les Mots et ies Choses. Paris:
Gallimard, 1966. p. 15). Foucault dedica-se, pois, a
historicizar 0 aparecimento dessa ilusao que seria 0
limnenl e que so nasceria para este mundo no secu
10 19: 0 que existia na era grega eram os deuses, ,a.
natureza, 0 cosinos, nan. havia lugar para 0 pensa
lllento sabre 0 sujeito responsavel. Na problematica
platonica, a Jalta e atribuida a urn erro 'de julgamen
to, a ignorancia e nao a responsabilidade individual.

Da nlesma forma, no episterna. classico, 0 ho
InelTI 11aO tenl nenhuin lugar. 'Nem 0 hlunanismo ·do
Renascinlento nelll 0 racionalismo dos classicos pude
ranl pensa~ 0 honlem. Foi precise esperar u~a falha
na configura,ao do saber para que 0 homem ocupas
se 0 centro do campo do saber. Depois, a cultura oCi
dental e aquela que concedeu amelhor parte ao ho-
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m:m: E~e aparece Duma situac;ao central. a do rei da
c,rIa,ao,_referente absoluto de todas as coisas, Essa fe
tl~~lza,ao aparece·especialmente, sob uma forma filo
sofI<;:a, com 0 ego cartesiano queintroduziu 0 sujeito
como substancia, receptaculo de verdades. Ela investe
o problema do erro e da falta tal como funcionava na
Antigiiidade e ainda na escolastica medievaL Contu
do, como ressalta Foucault, depois de Freud, esse ho
mem conheceu, na hist6ria do pensamento ocidental
grandes ferimentos narcisicos. Copernico descobrind~
que a Terra nao e 0 centro do ,universo revoluciona 0

CaiTIpO do pensamento e desloca a soberania primitiva
do homem, Darwin, descobrindo em seguida que qua
se ao lado do hmne1Jl esta 0 macaco, subnlerge 0 ho
Ineln em urn ponto, num tempo biologico ql,le 0 ultra
passa, Depois, Freud descobre que 0 homem nao pode
c~nhecer-se sozlnho, que ele nao e plenamente cons
c~ente e conduz-se sob a detennina<;ao de unl incons
Clente ao qual ele nao tern acesso e que, contudo tor-
na.inteligivel seus latas e seus gestos, '

AssiIn, por etapas, 0 homem encontrou-se des
provido de seus atributos, mas ele reapropriou-se
dessas rupturas no campo do saber para fazer delas
outros taotos instrumentos de restituic;ao de seu rei
no. Ele apareceu assim, no seculo 19, em sua nudez
na confluencia d~ tres formas de saber: como objet(~
c?ncreto, perCeptive!, com 0 aparecimento da filolo
gl.a de Propp, de uma economia politica com Smith e
Rlcard~, de uma biologia; com Lamarck e Cuvier.
ApareCla entao a figora singular de urn sujeito viven
do, falando e trabalhando. 0 homem teria nascido
portanto, desta tripla resultante, ocupando 0 luga;
c~ntra~ ?esses novos.saberes, figura obrigat6ria desses
dISpOSI!IVOS de conhecinl'ento, seu significado co
mum. Ele pode ent~o reinstalar-se numa posi<;ao so-
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berana em relac;ao it natureza. A astronomia permitiu
a lisica, a biologia'permitiu a medicina, 0 inc~nscien

te permitiu a psicanalise. Mas essa soberama, para
Foucault, e nluito recente, ilusoria e votada ao desa
parecimento. Sobre as pega?~s ,de Fr~ud. q,ue desco
briu 0 inconsciente das prallcas do- mdlvlduo e ,d.e
Levi-Strauss que se dedica ao inconsciente ~as prall
cas coletivas das sdciedades, Foucault val a proeura
do inconsciente das ciencias que se creem ha'bitadas
por nossas consciencias, ~s ciencias humanas.

Urna outra ternporalidade, propria a
dissolu,ao do hornern

Esse descentranlento do homem, au sua disso-
, iu<;ao, determina uma outra rela<;ao com a t:mp~r.ali

dade a historicidade: sua pluraliza<;ao e sua lmoblhza
~ao, 'assi~l como' 0 deslocamento do olhar s~bre as
condic;oes exteriores que as praticas humanas ~d.eter

111inaln: "A historia do homem seria uma espeCle de
modula<;ao con1um as mudan<;as nas condi<;6es de
vida (dimas, lecundidade do solo, mod~s de cuitura,
explora<;ao das riquezas), as translorma<;o.es da econo
mia (e por via de conseqiiencia, da SOCiedade e ~as

instituic;oes) e na sucessao das fonnas e~ ~sos d~~ hn
gua? Mas a proprio homem hao e histonco: ahas, 0

tempo the vern de si mesmo" (FOUCAULT, MIChel. Les
Mots et les Choses. Paris: Gallimard, 1966. p. 380).

o homem sofre, portanto, temporalidades mul
tiplas que Ihe escapam; ele nao pode, nesse, con~exto,
seLsujeito mas apenas objeto de puros"aconteCimen
tos exteriores a ele. A consciencia eentao 0 honzonte
morto do pensamento. 0 impensado nao deve ~er

procurado no lundo da conscH~ncia hUl:nana, ele e 0

Outro em rela<;ao ao homeln, ao lnesmo tempo ne1e e
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fora dele, ao lado dele, irredutivel e inapreensfvel:
"em uma dualid,ade sem recurso" (Ibid" p. 337). 0 ho
mem articula-sesobre 0 ja-come<;ado da vida, do tra
ballio e da linguagem e encontra lechadas as vias de
acesso ao que seria sua origem, seu advento.

Para Foucault, a modernidade situa-se no reco
nhecimento dessa impotenda e da ilusao inerente it
teologia do homem do cogito cartesiano. Depois de ter
descido 0 heroi e 0 letiche de nossa cultura de seu pe
destal. Foucault prende-se ao hisioricismo. a historia
como totalidade, como referente contfnuo. A historia
foucauldiana nao e mqis descri<;ao de Ulna evolu<;ao, (
no<;ao emprestada a biologia, nem 0 resgate de urn

,progresso, no<;ao etico-moral, mas a analise das lnul
tiplas translorma<;6es da obra, resgate das desconti
nuidades, como ou'tros taDtos flashes instantaneos. A
inversao da continuidade historica e 0 corolario ne
c.essario dodeseentramento do sujeito: "0 ser huma
·no nao tern mais historia, ou antes, porque ele lala,
trabalha e vive, ele encontra-se eln seu proprio ser,
todo encerrado em historias que llaO the sao nenl su
bordinadas nem homogeneas [...] 0 homem que apa
reee no inkio'do seculo 19 e d,es-historizado" (Ibid., p.
380). A consciencia de si dissolve-se no discurso-obje-

. to, na multiplicidade de historias heterogeneas. Fou
cault procede a uma deseonstruc;ao da hist6ria ama
neira do cubismo, a sua explosao numa constelac;ao
desumanizada. A unidade temporal e ficcionaI. ela
nao obedece a nenhuma neeessidade. A historia per
tence apenas ao registro do aleatorio, da,contingencia,
como enlLevi-Strauss, ela e, ao mesmo tempo, incon
tornavel e insignificante,' Contudo, diferentemente do
estruturalismo de Levi-Strauss, Foucault l1aO elide a
historicidade e toma-a como campo privilegiado de
analise, lugar por excelenc!a de sua investigaC;ao ar-
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queologica, para referenciar as descontinuidades que
a operam, a partir das grandes Iraturas que justapoem
golpes sincronicos coerentes.

, Ii assim que Foucault referenda duas grandes
descontii:midades no episterna da cultura oddental: a
da idade classica; no meio do seculo 17 e a do seculo ,
19, que abre nossa era Inoderna. Essas a~tera~6es na
ordem do saber, Foucault seleciona-as em campos
muito dilerentes como a linguagem, a economia poll
tica, a biologia, e separa, em cada etapa, 0 que e pen
savel daquilo que nao 0 e: "A historia do saber so pode
ser leita com base naq,uilo que)he e contemporaneo"
(Ibid., p. 221). As descontinuidades relerendadas pdr
Foucault, a medida que ele descarta qualquer lorma
de evolU<;ao, sao 'figuras enigmaticas. Trata-se de ver
dadeiros aparecimentos, Iragmentos dos quais ele se
contenta eln notar as modalidadese 0 lugar se!ll se co-

. locar a questao de seu processo de emergencia. Nessa
abordagem, os acontecimentos permaneCe111 funda
mentalmente enigmaticos: "Semelhanti: tarela exige
questionar tudo 0 que pertence ao tempo, tudo o ,que
e lormado nele [... ] de maneira que apare~a 0 desgas- ,
te senl cronologia ese-ill hist6ria de. onde provern 0

tempo" (Ibid., p. )43). A descontinuidade aparece em
sua singularidade, 11.10 redutivel a urn sistema de cau
salidade visto que esta seccionada de suas raizes, figu
ra eterea saida da bruma da manha da cria~ao do
111undo.

Mas e essa no~ao de episterna que colocara ques
toes, especialmente aquela, nao resolvida, de saber
como se passa de Uln episterna a outro; e e preciso tam
bem perguntar a Foucault a partir de que episterna ele
lala?Essa no~ao, onipresente, em 1966, em As pala
vras e as coisas, sera tao contestada nesse ponto que
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n30 a encontramos Inais na obra posterior de Fou
cault. Sua arqueologia procura, no subsolo dos conti
nentes do saber, as linhas de lalta, as rupturas signili
cativas: "0 que gostariamos de esc1arecer e 0 campo
epistemol6gico, 0 epistema que os conhecimentos, vis
tos lora de qualquer crHerio relerente a seu valor ra
donal ou a suas lormas objetivas, explodem sua posi
tividade e, assim, manilestam \lma historia" (Les Mots
et les Choses. Paris: Gallimard, 1966. p. 13).

Essa sucessao de epistemas ate n05so periodo
contemporaneo,essa historic~za~aodo saber 'e do 'ho
mem; figura tornada possivel apenas na llitima confi
gurac.;ao epistemol6gica, desemboca nunl relativismo
historico da parte de Foucault, urn relativismo similar
ao de Levi-Straus.s. .

Da mesma maneira: nao ha inlerioridade ou
anterioridade entre sociedades primitivas e sociedades
rnodernas, nao ha· verdade a procurar nas,'diversas
etapas constitutivas do saber, s6 ha discursos histori·
canlente referencjados: "Ja que a ser hurnano tornou
se hist6rico, nenhum dos contelldos analisados pelas
ciencias humanas pode permanecer estavel par si s6

,nem escapar ao movimento da hist6ria" (Ibid., p.
382). A base de nosso saber contemporaneo represen
tado por disdplinas estruturadas e rompidas por uma
pnhica cientifica experimentada, sao a·penas figuras
ternporaria~, .c0t:figurac.;6es transit6rias. Esse relativis
mo absoluto que historidza totalmente 0 campo do
saber e paradoxalmente voltado contra a abordagem
hist6rica, em proveito de uma concepc.;ao essencia1
mente espadal. a do espa~o epistemologico, pura sin
cronia que delimita 0 dentra e 0 fora, mas cuja positi
vida de vira as costas·a durac.;ao, ahist6ria.
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DA ARQUEOLOGIA A GENEALOGIA:

MICHEL FOUCAULT

o biopoder

A infiuenda de Nietzsche e cada ,vez mais oni
presente e, adialetica discurso/poder'de suaS obras an
teriores, Foucault-acresceota urn terceiro termo, a cor
po. Essa trilogia funciona, assim, e seus extremos: cor
po e poder renletem-se COOI0 0 Ser e 0 Nao-Ser, a liber
dade delronta -se com a obriga~ao, 0 desejo com a lei, a
revolta com 0 Estado, 0 multiplo aconce-ntra<;ao, 0 es- '
quizofrenico ao par-anoico. A su.jei<;ao'do sujeito passa
por UDl terceiro tenno. A discursividade pertence ao
canipo do poder pois 0 saber the e consubstancial.

A virada genealogica manifesta-se, em 1970
1971, de uma Iuapeira tdplice. l?e inkio, por ocasiao
de uma homenagem a Jean Hyppolite, Foucault laz
luna coniunicac;ao essendal sobre a hist6ria como -ge
nealogia, cmuo carnaval concertado a partir das rela,;,
~6es de Nietzsche com a historia (FOUCAULT, Michel.

. Hommage aHyppolite. Paris: PUF. 1971). A genealogia
encontra':'se, segundo Foucault, no centro da articula
<;.10 entre 0 corpo e a histeria e ele se propoe a con
centrar sua alen~aosobre esse corpa esqueddo pela
historia e, no entanto, base dela: "0 carpo: superffde
de inscri~ao dos acontecimentos (enquanto a lingua e
dissolvida pelas marcas e as ideias)" (Ibid., p. 154). As
sinl, Foucault vai desenhar uma verdadeira econoll1ia
poiiticado corpo, atacar as diversas formas' de sujei- \
~ao, desvelar seus modos de visibilidade.

Nesse ioieio de decenio, Foucault tambe~ deve
definir Ull1 programa de ensino por ocasiao de'sua en
trada no College de France. Essee a objeto de sua aula
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inaugural de 2 de dezembro de 1970, que seria publi
cada sob 0 tf;ulo A ordem do discurso (Gallimard, 1971).
Ele deftne aI urn programa hfbrido constit'ufdo de re
gr~s enundadas em A arqueologia do saber, nlas em unla
nova perspeetiva genealogica que constitui urn sensi
v':: deslocamentoem rela~aoavoca~ao do arqueologo.
Nao se trata mais das rela~6es entre praticas discursivas
e p~aticas nao discursivas. Foucault privilegia, de novo,
o nivel do ,discurso, articulando-o, desta vez, ao corpo.
Seu prograrna genealogico sempre se situa no terreno
da historia, que vai'ser objeto privilegiado de sua ana
lise criticp. E exclusivamente no interior da esfera dis
cursiva que Foucault .se situa. Para ele, e ptedso'res
tituir ao discurso seu carater de acontecimento" (Ibid.,
p. 53), e tambem questionar a procura ocidental da
verdade e renundar asoberania do significante.

o dialogo dificil com os historiadores

Foucault explorou muito 0 territorio do histo
riador como filosolo, mas ele tambem dialogou com a
corpora~ao dos historiadores e realizou trabalhos em
comum Com alguns deles, prindpalmente duas histo
riad~r.as, Mich';lle Perrot e Arlette Farge, cujo objeto
hlstonco tambem era 0 dos exdufdos da historia tra
didona!. as n~ulheres e os marginais._ Desde sua pri
melra produ~ao, a de sua tese sobre a historia da lou
cura, Foucault reencontrou, sem querer~ historiadores'
profissionais. E urn Iranco-atirador da historia das
mentalidades, defensor improvavel de Foucault, por
sua lorma~ao ideologica ·de direlta, ultra-conservado
ra" monarquica, que defende 0 manuscrito para publi
ca~ao, pela PIon, em 1961: Philippe Aries. A obra be
neficia-se de uma acolhida entusiasmada, sobretudo
'pelos historiadores: Robert Mandrou e Fernand Brau-
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del saudam a nascimentQ de urn grande histariadar.
Mas, desde a partida, a rela,ao com os historiadores se
constroi em torno de urn mal-entendido, pois 0 que se
celebra e uma obra de psicologia social que ilustra,
magnificamente"o conceito de hist6ria das mentalida
des dos Anais" 0 que A histaria da loucura nao e, de for
ma alguma. Os historiadores, em seguida, teriio a im
pressao de perder 0 melhor dentre eles, ja que seu
projeto nao iria instalar-se no campo do historiadot
especialista em historia social, mesma renovada, e sim
problematiza, como filosofo nietzschiano, 0 que ele
cODsiderava como a carnaval da hist6ria.

Michelle Perrot adere, com entusiasmo, aobra
de Foucault. Quando Vigiar e punir aparece, ela orga
niza, com Fran,ois Ewald e Foucault, 0 texto do his
toriador Jean Leonard, "historiador e filosofo", mui
to critico do metodo foucauldiano, e a resposta de
Foucault, "0 po e a nuvem", 0 conjunto constituira
materia de publica,ao, em 1980, de A impossive! pr!
sao (Le Selli!, 1980). Foucault expoe seu percurso,
por ocasiao desse canfIonto e nao esconde que sua
caminhada e fundamentalmentediferente -da abor- ,
dagem hist6rica. Seu objetivo DaO e proceder a uma
abordagem global da sociedade: "Meu projeto era

'entrar no jogo, diferente daquele dos historiadores
[..J Meu tema geral, nao e a sociedade, eo discurso

Vetrladeiro/Falso" (Michel Foucault, L'Impossible Pri
son, p. 55). Ele repete que trabalha no ambito da nar-,
ra~ao de acontecimentos mas que seu objeto DaO e 0

campo da historia S'icia!. Sua grade de analise sima
se num outro nlve!, 0 das praticas discursivas. Ii.o
que the reprova 0 historiador Jean Leonard, que des
taca, no estudo de Foucault, 0 uso abundante de'ver
bos pronominais e do pronome pessoal "on" (se).
Trata-se de poder,. de estrategia, de tecnica, de tati-
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ca ... "mas nao se 'sabe quais sao Os atores: poder de
quem? estrategia de quem?" (Jean Leonard, L'Impos
sible Prison, p. 14). Foucault abandona 0 papel de va
rias institui,oes na empresa de desenho do corpo e
do condicionamento. Quanta as diversas categorias
sociais, elas sao deixadas no vestibulo. Jean Leonard
censura em Foucault 0 fato de'mergulhar 0 leitor
num universo kafkiano: "0 vocabulario da geome
tria deixa desertoo universe dos hon1ens: nao se tra-

, ta espa,os, de, linhas, de quadros, de segmentos, de '
disposi,oes..." (Ibid., p. 15). Mas Foucault responde
que esse nao e seu assunto. Nao se trata nem de uni
estud~ sobre a sociedade francesa nos seculos 18 e
19, nemuma historia de prisoes entre 1760 e 1840,
mas "de Ull1 capitulo na historia da razao prhnitiva"
(Michel Foucault, L'Impossible Prison, p. 33). 0 dialo
go so pode ser urn dialogo de mudos porque Fou
cault so atravessa alguns canteiros da historia como
filosofo, cujo primeiro objeto e mostrar que a instan
cia global do rea!, tao cara aos historiadores, ~ urn 10
gro que e preciso desmitificar.



capitulo. 5

o TELOS: DA PROVIDENCIA
AO PROGRESSO DA RAZAo

A FORTVNA COMO INlcIO DA HISTORIA

Os jogos da Fortuna e do acaso na Grecia,
Logo que 0 histor nasce com Herodoto na Gre

cia aptiga, ele se distancia do a.ecto, permanecendo,
contudo, numa rela~ao deproximidade: diante de
dramaturgos, autores de tragedias como Esquilo e 'So
focles que sao contemporaneos da emergencia do ge
nero historico como genero autonomo. Essa inlpreg-,
n~ao tragica da escritura hist6rica lembra-nos que, se
o historiador iende a privilegiar a esfera da liberdade
humana, a parte da a~ao indeterminada, resta ainda a
inscri~ao dos deuses e de suas multiplas ma"ifesta~6es

na vida da cidade, que sao onipresentes. Um fatalis
mo, um destino querido pelos deuses domina a histo
ria e procura-se adiyinha-lo interrogando as profecias
e os oraculos para guiar sua conduta.

A opera~ao historiografica desde Herodoto e,
portanto, integrada em uma concep~ao fortemente
nloral na qual _convem encontrar com os. deuses as
vias do meio-termo, da justi~a (dike) e evitar qualquer
grau de desmedida (hubris). A marca de,um destino
que ultrapassa os limites da finitudehumana fa.z-se
sentir por toda a parte. Esse destino determina nao.. . ,
ap.enas a sorte dos homens; mas a .dosdeuses, como a
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suprema fatalidade tragica, como a testemunha a pro
prio Her6doto: "Chegados a Dellos, os lidios cumpri
ranl sua missao e, canta-se, a Pitia deu-Ihes esta res
posta: A sorte fixada pelo destino, nem um deus pode
escapar. Creso pagou a falta de seu quarto ancestral
que, simples guarda das Herciclides, durante uns amo
res com uma mulher, matou seu mestre e assumiu urn
posto ao qual nao tinha direito ... 'Que Creso fique sa
bendo: ele foi f}'ito prisioneiro tr~s anosmais tarde
que 0 destino 0 decretara. Em segundo lugar, Loxias
salvou-o do carrasco. Do oraculo que 0 fez render-se,
Creso nao pode se queixar; Loxias avisou-0: se ele
lnarchasse contra a Persia, ele·destruiria urn grande
imperio. Ele deveria, portanto, para decidir sabiamen
te, perguntar ao deus se ele designava seu pr6prio im
p~rio ou 0 de Ciro; se ele nao compreendeu 0 orac'u
10, se ele nao pediu explicac;oes, ele tinha que se ha-
ver sozinho" (Herodote, L'Enquete, r. 91) .

Mais tarde, Polibio trabalha, em sua busca das
causalidades, com os multiplos jogos da Fortuna e do
acaso. Ele tambem acredita no exercicio de um poder
s'oberano que da sentido e coerencia ao conjunto da .
hist6ria.Essa forc;a lora do aleance e a Fortuna. Escre
ve Polibio: "A Fortuna (1)!che) dirigiu, por assim dizer,
tQdos os acontecimentos numa direC;ao tlnka e ela
.obriga todos os -assuntos humanos a orientar-se para
um unico objetivo" (Polybe, Histoires, L 4). Uma das
prindpais func;6es do historiador consiste em restituir
esse plano de conjunto, essa coerenda estiatosferica
que poe um pouco de ofdem no caos aparente dos fa
tos terrestres: "0 historiador deve conduzir-'se de tal
sorte que os lei~ores_possaro abrac;ar com urn so olhar
as molas que a Fortuna aciona para produzir seus efei
tos em conjunto" (Ibid.). Entretanto, Polibio nao se
volta para um plano inacessive\'e condena os historia-
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dores que, por preguic;a, invocam a Fortuna em todas
as circunstancias. 0 que ele 'pretende reduzir, pela
preparaC;ao de seu metodo hist6rico, por sua teoria das
causas, 11aO e a Fortuna, que pennanece num hori
zonte inacessivel, mas (, acaso. Sua vis~o da historici
dade permanece fundamentalinente finalista e pres
supoe a aC;ao continua da Fortuna. Assim, as conquis
tas romanas, alem de terem sido farilitadas por uma
boa constituiC;ao, e a realizaC;ao de um plano estabele
cido pela Fortuna que encarna 0 poder retribuidor de
castigos e recompensas. A historia ascende, portanto,
auniversalidade, grac;as ~ esse poder no qual pode-se
r~conhecer_os presunliveis trac;os do espirito humano
em sua elernidade. A Fortuna dispoe de uma ativida
de consdente, radonal no'discurso historico de Poli
bio e manifesta suas emoc;oes, suas fontes de satisfa
C;ao ou descontentanlento. Ela e 0 principio transcen
dente a obra, na historia e que assegura, ao I11esmo
tempo, sua continuidade e sua unidade em urn t'odo
vivo, solidario, mais alem da desordem dos fatos.

Os jogos da Fortuna e do acaso em Roma

Em Roma, os (leuses tambem sao ativos no des
tino das populac;oes que nao podem escapar a s;'as
manifestac;oes. Seg,undo Tito Livio, pr6ximo das con
cepc;oes est6icas, 0 destino, 0 Fatum, esta na base do
funcfonamentodo universo. Os romanos sao portado
res de uma verdadeira missao legada pelos deuses que
estao na origem da criaC;ao da cida'de romana, "0 des
trno exigia, sem duvida, a fundaC;ao da grande cidade
e 0 maior acontecimento.do mundo depois dos deu,,:
ses" (Tite-Live, Histoire romaine, I, 4, I). Os deuses,
como os homens, estao sob a influencia de uma forc;a
superior encarnada pelo destino; eles sao apenas ins-
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trumentas dele. Certamente, Tita Livio pellsa que as
virtudes podem permitir algumas modifica<;6es nessa
lei de bronze e, enquanto historiador, suaperspectiva
e alargar 0 campo de ·investiga<;ao propriamente an
tropocentrico. Ele pretende mostrar que os pequeoos
incidentes podem tornar-se fatas importantes, mas
eles nao influem sobre 0 destino que S'e manifesta es
pecialmente por meio da multiplica<;ao de prodigios.

Por tras de seus relatos dram<iticos, Tacito esta a
procura das causas que fazem os homens agir, muitas
vezes a revelia. Ele prodama, assim, a necessidade de
ultrapassar a superffcie das coisas: "Dessa forma, es
creveele, conheceremos, em cada caso, nao apenas as
peripecias e seu desenrolar, frutos do acaso, mas ain
da a 16gica e as causas" (Histoires, I, 4, I). Qual 0 pa
pel do Fatum, do destino, em Tacita?, Mais a~tropo

centrico que Tito Livio, ele coloca a tonica sobre 0 de
tenninismo hunlano e acredita, contudo, na interven
<;ao dos deuses que se- manifestam nos assuntos hl~

"manos para punir os atos inlorais, provpca;ndo calamI:
dades, ditas naturais. Sob 0 choque do espantoso, so
se pode sonhar com s:ua presenc;a e sua duvidosa efi
cada-. A eclosao de crises poHticas tanlbem advem,
fundamentalmente, de sua interyenc;ao. Assim; a ca
tastrofe de 68-69 d.C. explica-se pela c6lera dos deu
·ses.como se pode discernir por algumas manifesta<;6es
supraterrestres. "Paralelamente as catastrofes hum~

l1as, ha prodfgios no Ceu e sobre a Terra, escreve Ta
cito;; (Ibid., I, 3, 3). A realiza<;ao do Fatum e toialmen
te independente da vontade humana e se realiza sem
seu conhecimento, com uma 16gica inexoniveI e tragi ~

ca. Galba sempre pode ignorar os prodigios sinistrlls
que se acumulam, mas ele nao escapa do destino fatal
que 0 leva para a morte num "destino inevitavel".
Certamente, subsistem zonas de indetermina\ao nas
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quais 0 homem pode inscrever uma a<;ao oriunda de
sua vontade e Tacito inscreve a func;ao do historiador
na investiga<;ao dessa margem'de espa<;o'livre, mas ela

"pemlanece cOl;lfinada a limitesmuito estreitos.

GLIO BATIZADA

o tempo de Deus

Na Idade Media, a escrita da hist6ria e marcada
pelo tempo de Deus. Sao os derigos que dao 0 semi
do da sociedade ocidental, honrando na hist6ria a rea
liza<;ao de um plano ja determinado por Deus. A his
toria torna-se uma estrita teleologia an,imada por con
sidera<;6es fortemente morais como na Antigiiidade. A
hist6ria saGralizada e, portanto, uma-teofania. Os his
toriadores inserem sua escrita na tensao entre 0 reco
rihecimento do papel onipresente de Deus e da liber
dade humana. Certamente, uma evolu<;ao opera-se ao
longo dos seculos da Idade Media, correlativa as mu
dan<;as sociais. Ate 0 seculo 13, especialidade de mon
gOes e dos grandes mosteiros, a historia abre-se, nos se
culos "14 e IS,,.para uInpublico Inaior e mais urbano e
tendea laicizar-se. Mas ela ainda pennanece marcada
pela Providencia que e 0 contexto de coerencia de -seu
desenvolvimento.

Nesse periodo, a hist6ria e apenas um genero
menor, ciencia auxiliar a servi<;o de discipIinas·funda
mentais. Ela est:" sobretudo, a servi<;o da rainha das
ciencias, a teologia. As reformas monasticas, assim
comoa multiplica<;ao das escolas, tern pqr objetivo co~

nhecer melhor a Blblia e esse esfor<;o de apropria<;ao
soma-se ao c.uidado d~ contextualiza<;ao hist6rica. 0
estudo cada vez mais met6dico e sistematico da Blblia
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suscita a cria<;ao de novas instrumentos de trabal~o

que se tornarao instrumentos basicos para 0 historia
dor como 0 estabelecimentQ de divisoes e subdivisoes
do texto, do indice, dos lexicos... No seculo 6°, Cassio'"
doro, selecionando alguns historiadores cristaos cuja
lejtura Ihe parecia necessaria para uma boa formac;ao
religiosa, poe em evidencia aquele que ele considera
"0 pai da historia crista", Eusebio de Cesareia (265
341). De fato, este ultimo inaugura uma historia pro
videncialista. Autor de uma Hist6ria da Igreja e dos Ca
nones cronolOgicos da historia universal, ele se apoia em
documentos autepticos e pretende mostrar a conti
nuidade sem falhas da forc;a dos ensinamentos de
Cristo ate sua epoea-, ou seja, a marcha triunfante de
uma igreja em vias de unifica<;ao ate 0 concnio de Ni
ceia, em 325. Ele retrac;a os dilicieis comec;os, as per
,seguic;6es dos rnartires, as multiplas heresias ate a coo
sagrac;ao final. Sua obra DaO se lirnita areconstituic;ao
dos acontecirnentos desde 0 infcio do cristianisllloe
ele tem por projeto remontar ate 0 Antigo Testamen
to em seus Canones cronologicos e resumo da historia uni
versal dos helenos e dos barbaros. De vocac;ao universali
zame, a historia segundo Eusebio desdobra-se em sete
divisoes principais, desde as origens. Ele comec;a sua
histOria com 0 nascimento de Abraao, em torno de
20.16 a.C., ate sua epoca. Essa historiil existena maior. .
parte dos rnosteiros e sera traduzida,"'em latirn, par Je
ronimo (345-420) que a ptossegue, cronologicamen
te,~te a seculo S°. Enfirn, Eusebio conclui sua obra
pdr uma Vida de Constamino, de quem ele celebra a
cODversao'ao cristianismo nesse panegirico.

A historia tarnbern esta a servi<;o do direito a
medida em que ·os Inosteiros, preocupados em defen
der suas prerrogativas, cornpilam cartularios. Na
inaior parte das vezes, trata -se de cartas sem comen-
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tarios, mas, as vezes, osjuristas tem necessidade de
colocar esses documentos enl perspectiva historica.
A preparac;ao de um verdadeiro dossie juridico en
quadrando. a compilac;ao dos cartularios permite 0

progresso de temicas para controlar 0 olicio de his
toriador para melhor compreensao de documentos
que exigem competencias paleograticas, a necessaria
discriminaC;ao entre os documentos autenticos e os
falsos, assim como sua classificac;ao segundo 0 esta
b'elecimento de quadros cronologicos. A historia en
contra-se tambem em estreita relac;iio de dependen
cia da moral. Como continuac;ao da Antigiiidade e,
especialmente, as posic;oes de Cicero, a historia per
lllanece "escola de vida"; ela e uma fonte de exem
plos a seguir e, ne.sse sentido, ela bebe na Antigiiida
4e romana os modelos de virtude, enriquecidos das
vidas de santos, as hagiografias.

Gregorio d,e Tours

Dessa sacralizac;~o da historia resulta a pertenc;a
do genero historico a constituic;ao de uma eclesiologia.
Aquele que, no seculo 16 sera apresentado como "0

paide nossa' historiaN nacional, 0 bispo merovingio
Gregorio de Tours (538'594), autor de uma Hist6ria
dos Francos, tem por objetivo menos fazera historia do
povo franco que apreSentar uma sociedade crista. Ele
precisa que a pessoa de Cristo constitua a verdadeira
motivac;ao, a propria finalidade de sua historiografia.

A eclesiologia de Gregorio de Tours e orga,niza
da em uma trilogia que compreende um longo perio
dQ de prefigurac;ao de Cristo que se estende de Adao
e Eva ate 0 c~tivelro de Babilonia. Numa segunda

. parte, central, situa-se a figura de Cristo e a obra con
sagra a terceira parte a uma outra.figura crfstica; Sao
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Martinho de Tours, figura tutelar do olicio de bispo
de Gregorio. Ao longo dos dez livros, Gregorio utiliza
uma estrutura simetrica que organiza os capftulos de
maneira complementar, capitulos que tratam de ca
sos profanos e aqueles que tem por objeto a santida
de: "A posi,ao,de Gregorio e totalmente determinada
pelo desejo de realizar essa uniao da Igreja de Cristo
com 0 Estado terrestre" (Martin Heinzelmann, em
Histoires de France, Historims de France, Societe de l'his
toire de France, Actes du Colloque internationat
Reims, J4-15 mai 1993, p. 43).

As gesta episcoporum

A renova,ao da vida intelectual, quando da re
nascen,a carolingia, e os progressos de erudi,ao bene
ditina dao ao clero letrado um novo lugar na socieda
de e um novo papel, por'sua rela,ao privilegiada, com
o poder politico. Depois dos escritos de Heda, 0 Vene
ravel, monge beneditino ingles e de Paul Diacre, tam
bem monge beneditino e testemunha da primeira par
te do reino de Carlos Magno, e Eginhard (775-840)
que da a obra-prima da epoca com sua Vida de Carlos
Magno (Vita Caroli). Admitido no drculo do imperador
a partir de 1792, ele se torna secretario de imperador
e 'escreve seu panegirico, utilizando suas lembran,as
pessoais assim como uma abundante documentac;ao
feita de documentos oliciais e da correspondencia dIe
Carlos Magno. Ele mobiliza tambem 0 conhecimento_
dos historiadores da Antigiiidade, confrontando as in
forma,Des recolhidas sobre Carlos Magno com os tra
<;os caracterfsticos dos imperadores romanot? Com
essa obra, desenha-se uma historia profana, 0 que era
raro, mas ela exemplifica 0 projeto comum aos rds e
aos bispos, nesses tempos carolingios, 0 de realizar urn
vasto projeto politico e reiigiosoc
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E nesse contexto que se multiplica a escritura
de gesta episeopo{um (listas episcopais). Esse genero,
proximo e disrinio das genealogias, pretende tra,ar as

, linhagens episcopais, instituindo/a familia do bispo.
As gesta fazem do bispo em exerdcio 0 descendente
direto do fundador santificado da igreja local. Assim,
os lugares de memoria encontram-se solidamente fi
xados, legitimados, quando os episcopados aparecem
fu-ndados pelos proprios Apostolos, instituidos por
Cristo e pelos martires. Essa vontade de reunir-se aos
tempos apost6licos, novo no seculo 9°, e,0 objetivo
"das gesta: Gutra analogia que aproxima esse genero
das genealogias e a maneira como as gest~ instituem a
familia do bispo. Este nao apenas leva 0 titulo de Pai
como preenche varias fun~6es paternas, atinlentando
a familia, abrigando-a eprotegendo-a: ele' "engendra"
pagaos para a verdadeira vida e demonstra que ele e
"fecundo do Espirito Santo", efetuando ordena,Des.

Michel Sot estudou um de seus historiador,es,
conego do seculo 10°, autor da mais rica das gesta epis
eoporum, Flodoard de Reims (d. SOT, Michel. Flodoard
de Reims: un historien et son eglise. Paris: Fayard,
1993). Flodoard beneficiou-se da competencia de seu (
antecessor, 0 celebre arcebispo Hincmar, que tinha
arquivos bem mantidos, classificados e atualizados.
Ele pode, por isso, reconstituir, baseado nesses .arqui
vos, toda a genealogia do,S bispos de Reims, desde a
Galia merovingia, com um modelo compleio, 0 de Hi
ncmar, segundo 0 qual a autoridade da Igreja e una e
indivisfvel, e Roma. Sua hist6ria, essencialnlente de
monstrativa, e a da grandeza, do prestigio e da santi..;
dade de seus arcebispos. Quando Flodoard escreve,
no seculo 10°, esta-se num tempo de desordem, 0 po
der, enfraquecido a medida que se multiplicam forti
fica,Des e castelos. Flodoard apela entao a memoria
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dos habitantes de Reims, para resgatar um'projeto a
altura do de Rincmar. E necessario resistir a lon;a do
poder real ou imperial. 0 arcebispo deve, segundo
Flodoard, permanecer independente. Segundo Mi"
chel Sot, atras dessa sepata<;ao entre um poder sagra
do e um poder real dessacrali>:ado desenha -se 0 lutu
ro modelo da relorma gregoriana do seculo II, ou
seja, a vontade de separa<;ao radical do que e origina
rio da Igrejae do que e originario do mundo laico, a
partir da visao de um mundo dominado pelo clero.

Asombra dos mosteiros

Entretanto, depois da epoca carolingia, 0 bispo
esta muito ocupado para ocupar-se com a historia e a
tarela e assumida pelos mosteiros. Nem todos sao cen
tros historiogralicos, alem do lato de muitos monges
nao saberem escrever e numerosos mosteiros nao pos
sufrem scriptorium. Mas, um certo numero de mostei
ros beneditinos tornam-setfloroes da historiografia. A
abadia de Fleury, lundada em 645, torna-se,no lim do
seeulo 10°,. 0 principal centro de produ<;ao historica
Irancesa e laz escola. Ela possui reliquias do corpo de
Sao Bento. 0 trabalho historico orienta-se para uma
cronica dos primeiros dados de Fleury, come<;ada por
Aimoin, prosseg,uida por Helgaud e Andre de Fleury.
A dilusao geogralica da abadia e tal que esses estudos
estarao nas origens das Grandes cr8nicas de Fran,a. Elas
desembocam, no inlcio do seculo 12, na obra mestra
de Hugues de Fleury com sua Historia Francorum.

Em Cluny, no seculo I L Raoul Glaber (985
1047) decide organi>:ar suas lembran<;as, depois de
numerosas viagens, para retornar 0 Iugar de seu tem
po em dire<;ao da Jerusalem celeste. Ele desenvolve,
nos cinco livros de suas Hist6rias,. uma concepc;ao cris-
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ta e monacal da ordem'do mundo, em corresponden
Cla com as mentalidades do ano 1000 (el. DUBY

. Georges. L'An Mil. Paris: Gallimard, 1980)'. Raoul Gla:
ber prop6e uma periodi>:a<;ao integrada numa historia
orientada para a vinda do Anticristo e a volta de Cris
to. Convem esperar, preparar-se e compete aos mon
ges dar 0 exemplo de sabedoria pelo sacrificiQ. Eles de
Vem manter-se "longe de toda literatura prolana, con
centrar-se no estudo das Escrituras e na prece. .

Em G:aber, isso resulta numa historia nao logi
ca mas analoglca, em estreita liga<;ao com 0 plano de
Deus. Tudo e construldo segundo 0 quarteto divino. 0
quadrado do claustro ou do transepto, os quatro
Evangelhos, perrnitem encontrar aqui e,mbaixo, 0 pla
no perlelto da dlvmdade. A adequa<;ao e total entre
mun~o terrestre e mundo celeste e 0 jogo das corres
pondenClas pode-se ler por meio dos Evangelhos: ;,As
SIll1, por toda a parte distingue-se uma estrutura es·pi
ritual dos Evangelhos: 0 Evangelho de Matellscontem
uma ligura mlstica da terra e da justi<;a, porque ele
mostra mais claramente que os outros a substancia da
carne de Cristo leito homem. 0 Evangelho segundo
Milrcos da uma imagem de temperan<;a e da agua, la
zendo ver a penitencia purificadora que decorre do
batismo de!oao..." (Raoul Glaber, Histoires, r. 2-3). As
~a~n1f.estac;oe~ do misterio(sao, portanto, onipre:sentes,
VISlveIS, tangIVeis, sob diversas formas, quer seja 0 po-'
der taumatlirgico do reI. 0 dos corpos santos OU, .ain
da, na multiplica<;ao dos milagres.

Mas 0 tempo de Glaber e aquele de uma muta
<;ao dillcil que se manilesta par uma serie de desregra
mentos t~nt~~ .c6sn1icos, com os cametas e os eclipses,
quanto bIOlogiCOS, com a extensao das epidemias e 10-

. m?s, e ainda espirituais, com a simania, as heresias e
ate a presenc;a de Sata que a proprio Glaber encontra
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tr.es vezes ao acordar. A advertencia representada pela
acumula~ao de todos esses signos de dislun~ao e dara
e exige, segundo .Glaber, lazer ato de penitencia, des
pojar-se, lazer escolhas de ascese como os monges. 0
lato de escrever a historia participa dessa aspira~ao a
reden~ao coletiva para lazer recuar as lor~as do mal e
preparar uma nova primavera do mundo. Glaber ve,
na multiplica~aodas igrejas, urn novo batismo perli
lar-se no horizonte. A cristandade despoja-se do ho
mem velho e veste seu traje nupcial, a "veste branea",.
equivalente aquela usada pelos homens de Deus. Ele
a~uncia assim uma nova era de peregrina~6es,de as
semblc~ias de Deus e de miss6es que as futuras cruza
das preparam, tanto mais que as trevas de Deus limi
tam 0 exerdcio das armas e que 0 concilio de Narbon
ne de 1054 prodama que "nenhum cristao mata ou
tro cristao". A Iinalidade de sua historia e, portanto,

. celebrar, por uma interpreta~ao ,providencialista do
tempo humano, a gloria de Deus: "0 Salvador deda- .
rou que, ate a ultima hora do ultimo dia, com e auxf
lio do Espirito Santo, ele providenci~ria novos aconte
cimentos em uniao tom seu Pai" (Ibid., 1. 2).

As fontes do historiador da Idade Media

As fontes do historiador estao na encruzilhada
do que ele viu, do que ele ouviu e do que ele leu. Na
tradi~ao grega, aquele que sabe e aquele que "viu" (,
testemunho. Ver e saber e os melhores relatos sao
aqueles considerados como diretamente oriundos de
testemunhas oculares. Em complemento da visao dire
ta, 0 historiador dispoe da tradi~ao oral. da recolha dos
testemunhos dos atores. Assim, 0 grande historiografo
das cruzadas, Guibert de Nogent, nunca esteve no

~ Oriente. Ele eonta que a jdeia de escrever uma hist6ria
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das cru7.adas Ihe veio quando, derois da tomada de Je
rusalem, em 1099, certos cruzados, voltando do
Oriente Medio, puseram-se a contar. Guiben de Nogent
assin~)a a eventuais edtkos que lhe reprovavaol ounea
ter ida a Jerusalem, que nao poderiam reprovar-Ihe'
nao ter ouvido os testemunho~ des fatos que ele relata.

Mas as lontes privil~giadas nesses tempos da
Idade Media sao as lontes escritase, entre elas, a da
Biblia latinizada. O· pai da historia nao e mais nem
1!erodoto nem Salustio mas Moises, e 0 corpo bibli
eo e fonte de inspirac;ao eonstante, de citac;6es mul
tiplas e de aproxima~oes analogicas. Assim, Carlos
Magno torna-se 0 equivalente de Davi e Maome
ocupa 0 lugarde Ciro. Quanto a. Godolredo de Bu
Ihoes, ele encarrta a Iigura de Judas. Paul Diacre ex
plica, no seculo 9°, que 0 importante e marear sem
pre a prioridade da lonte biblica. Convem, pois, sub
meter-se as Eserituras e toda historia profana e entao
absorvida pela historia "santa". Ao lado da lonte bi
bliea, 0 corpus de arquivos se diversifica e torna-se
eada vez mais abundante, deotro dos lnosteiros, eOIn
a ,utilizac;ao das cartas, da eorrespondencia e a manu
t~n\ao dos Anais em que sao consignados os fatos
eotidianos eOl sua,'sequencia eronol6gica.
. Com 0 desenvolvimento urbano e a alimla~ao

dos Estados nacionais, nos seculos 14 e 15, as adminis
tra~oes multiplicam os depositos de arquivos e come~am
a dassilica-Ios. 0 historiadot dispoe igualmeme de algu
mas bibliotecas, poucas e pobres, por volta do seculo
10°. A biblioteca e a catedral de Strasbourg s6 dispoem,
em 1027, de 50 volumes e a-de Notre Dame de Paris so
de dezenas de volumes, no seeulo 13. As obras mais nu
merosas eneontram-se nas biblioteeas dos mosteiros
COmo na de Fleury que ja conta com 300 volumes no
lim do seculo 11, cilra excepcional para a epoca.
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A HISTORIA- PROVIDENCIA:BoSSUET

Bossuet (1627-1704) oeupa alta fun,ao no topo
do Estado, como preceptor encarregado da educa,ao
do Grande Delfim, 0 filho de Luis XIV. Ele redige, com
fins pedagogicos, 0 Discurso da historia universal, publi
cado em 1681 e concebido como uma serie de li,6es
sobre a filosofia da historia. Segundo Bossuet, a histo
ria e fruto da,vontade divina e compete ao historiadar
cantar esse designio pfovidencial: "Canlo a religiao e'o
governo politico sao os dois pontos sabre os quais go
vernaDl-se as coisas do nlundo, ver quem olha essas
coisas encerrado ·num abrigo e descoprir, desse modo,
tada ordenl e toda sequencia; e compreender, em seu
pensamento, tudo 0 que ha de grande. entre os ho
lnens e controlar, par assim dizer,' 0 fio de todos os as
suntos do universo" (Bossuet, Discours, apresentac;ao).

Seu Discurso, subdivide-se em tres partes. Em
primeiro lugar, "as epocas" exp6em os doze period,os
sucessivosdesde a Cria<;30, situada em 4004 a.C. ate a
reino de 'Carlos Magno. Todos os encadeamentos le
yam a marca de Deus, do destino providendal. "Esses
imperios, escreve Bossuet, tern, elll sua maior parte,
uma liga,ao necessaria com a historia do povo de
Deus. Deus serviu-se dos assirios e dos babilonios para
castigar esse povo; dos persas, para restabele~e-I?t···].
Os judeus duraram ate Jesus Cristo sob a potencta dos
nleSlnos rmnanos. Quando 0 desprezaram e cruClflca
rall1, esses Inesnl0S rornanos' emprestaram-Ihes as
n130s sern pensar na vingan<;a divina e externlinaran':L
esse povo ingrato" (Ibid., troisieme partie, chap~ 1)..

Bossuet partidpa, par essa demonstra,ao, de
uma controversia cantril as teses de Spinoza que, em
seu Tratado teologico-politico (1670) rejeita qualquer au
toridade eciesiastica e contra as teses do filologo ora-
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dor Richard Simon que tentou elucidar 0 misteriQ da
origem dos livros sagrados aplicando-Ihes os metodos
da filologia e da diplomatica. Bossuet levanta~se con
tra essa tentativa de banaliza,ao do texto sagrado: "A
Escritura e fonte lEvina, ninguem tern 0 direitb de
trata-Ia como texto puramente humano" (Bossuet,
dtado par BARRET-KRIEGEL, Blandine. L'Histoire a.
l'age classique. Paris: PUF, 1988. Reed. ColI. Quadrige,
1996, p. 250).

Em terceiro lugar, Bossuet consagra-se ahisto- .
ria dos '~'Imper)os", dedicando-se a valorizara lei co
mum da mortalidade que e propria das coisas hluna
nas. A sucessao dos Imperiose regrada pela Providen
cia. Bossuet afirma a a<;ao onisciente de Deus sob're 0

curso ,dos acontecimentos em uma verdadeira teodi
ceia enl que 0 teologo ,qu,e ele e imprime mll curso in
flexivei Ii dire,ao seguida pelo passado: "Assim, qua
tro ou cinco fatos autenticos e rnais daros que a 1uz do
sol. fazem ver nossa religiao tao antiga quantQ Qmun
do. Eles demonstram, por conseqiiencia, que ela nao
tern outro autor se nao Aquele que fundou a univer
so e que, tendo tudo em Suas maos, pode come,ar e
conduzir urn, desfg'nio em que todos os seculos se
cllmprem" (Ibid., p. XXXI). Ea realidade que deve do
brar-se ao esquema providencial e; quando ela apare
ceo contradizer essa logica, e nossa percep\,3.o que
questiona por que nossas paix6es nos perdenl.

A PROVlPENCIA SEGUNDO VICO

Um oUlro grande cantor do providendalismo,
autodidata do inido do seculo das Luzes na ItaHa na·
politana, Giambattista Vico (1668-1744), tem por am
bisao conseguir uma verda<;leira demonstra,ao histori-
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ca e filosolica da Providencia. Filho de campones, Ii
vreiro, preceptor e depois titular de uma cadeira de
eloqiiencia latina na universidade, ele participa da vida
liteniria de seu telupo em todas as suas dimensoes, sem
sair de urn c~rto isolamento: "A solidao de Vieo em seu
tempo era real. Pode-se compan!'la it solidao de Ba
ruch Spinosa no seu" (MOMIGLIANO, Arnalda. Pro
blemes d'historiographie. Paris: Gallimard, 1983. p. 295).
Esse isolamento prende-se a sua recusa de pensar· na
historia prolana separada lia historia sagrada. Ele pre

,tende unificar esse dualismo em torno.da Providencia
que permlte pensar junto, segundo Vico, a racionalida
de e a moralidade que se situam ao lado da historia sa
grada, enquanto a historia prolana desdobra-se sabre
lundos de desordem, violencia e injusti,a.

Recusando a metoda dedutivo .que vai da lei
geral it lei singular, segundo a metoda cartesian0, ele
pretende restituir· a particularidade da experiencia

. vivida dando todo espa,o ao provavel. Vico dedica-se
it tarela de explorar a cul~ura .multidimensional de
seu tempo, como instrumento de inteligibilidade da
historia, porque cada cultura so pode ser compreen
dida em sua epQca singular. i

. Vico esta em tensao constante entre, de Uin

lado, sua preocupa,ao de restituir a particularidade de
cada sociedade que so a percurso historico pode con
seguir apreender e, de outro" umavontade de unifica
,ao da pluralidade, noquadro da Providencia que per'
manece 0 horizonte de sua investiga<;ao, COlno 0 indi
ca 0 titulo de sua obra, Principios de uma novaciencia re
lativa ii natureza comum das na,oes, publicada em 172 5.
Essa Providencia, em Vico, 'decOlupoe-se em doisfJos
tigos, em duas leis que governam seu curso. Ele ve a
desdobramento da historia como aquele da sucessao
de tres idades da humanidade: "Nos vamos esbo,ar a
historia ideal que a historia 'das na'<;5es seguiu; vere-
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mos que, apesar da variedade e diversidade de costu
mes' essa evolu,ao tern perfeita uniformidade e per
correu as tres etapas pelas quais 0 mundo passou: a
idade dos deuses, ados herpis e a dps homens" .(VICO.
Principes. Paris: Nagel, 1953. p. 363). A idade das so-'
ciedades patriarcais, marcadas pela onipresen,a dos
deuses, sucedem as sociedades aristocratas caracteri
zadas pela presen,a.dos herois e, enlim, nasce a soc!e
dade dos homens que e, iguaimeIlte, a da ciencia e da
filosofia-. Seu esquema historico f, portanto, animado
par urn processo de emancipa<;ao, de realiza<;3o pro-"
gressiva, escondido por etapas que fazem 0 hOluem .
passar da animalidade it maturidade. A Providencia
esta sempre presente para assegurar 0 'Sllcesso desta
emancipa,ao: "Como as barbaros nao podiam passar,
sem ajuda, daimagina,ao it razao, a autoridade da
Providencia era reafirmada ao mesmo tempo. A Pro
videncia ensinava aos pagaos de fpacas primitivas a
fazer usa da razao e, par lim, a compreender, verda
deiramente, Deus" (MOMIGLIANO, Arnalda. Proble
mes d'historiographie. Paris: Gallimard, 1983. p. 306).

A segunda lei, necessaria para pensar junto a
individualidade e a Providencia, e a lei dos ricorsi, isto
e; a retorno regular da humanidade a suas origens
que "laz a beleza, a gra,a eterna da ordem estabeleci
da pela Proviqencia" (Ibid., p. 452). A historia nao
evoluiu, poJ:,1:anto, como urn processo linear mas em
espiral, no quadro da Providencia. Crist~h;' Vico aceita
a ideia .da queda e, hmuanista, ele concebe 0 declinio
passive!.

Urn sfculo mais tarde, os ramanticos redesco
brem Vico com entusiasmo. Michelet sera seduzido
pela abotdagem historiea de Vieo a ponto de assegurar
Ihe uma tradu,ao, em frances, produzida em 1827.
Dilthey.fara dele' urn precursor da hermeneutica histo
ricae Momigliano Ihe confere urn lugar exeepcional:

229



A ltist6ria

"Vieo Dao e apenas, urn precursor, ele e tarnbern urn
guia na interpreta~aode seus sucessores. Em rela~ao a
eles, sua situa~ao lernbra ados rnanuscr,itos do mar
Morto perante os Evangelhos" (Ibid., p. 320).

A HISTORIA COSMOPOLlTICA: KANT

Longe da idda de urna Providencia divina
atuando na historia e, aomesmo tempo,. em -continui
dade com a ideia de urn telos alUando numa hist6ria
construida" eln torno da ideia de Progresso, a filosofia
das Luzes pretende pensar 0 carater racional do pro
cesso hist6rico. A chave desse pensamento e essa mar
cha continua da sociedade para 0 progresso, num vas
to processo de emancipa~aoda hum,midade.

A hist6ria e, enta'!, a exemplifica~ao dessa mar
cha da Razao para a transparencia. Elae afonte maior
a partir da qual se r<'aliza a figura da Razao enquanto
instrumento da liberdade e da perfei~ao humana em
escala universal.

Esse e 0 sentido da interven~ao do fil6sofo Em
manuel Kant (1724-1804) no territ6rio da hist6ria em
seu texto, publicado em 1784, A idiia de uma historia
universal do ponto de vista cosmopolitico. Kant esfon;a-se
por encontrar urn certo numero de categor~as estrutu
rantes de Ullla ordem absorvendo a desordem contin
gente para descobrir 0 jogo da liberdade do querer hu
luano. A hist6ria "podera descobrir ai urn"curso "regular
e, assim, 0 que nos sujeitos iI)dividuais nos choca por
sua forma irregular podera, doravante, ser conhecido
no conjunto de suas disposi~6es originais" (KANT,
Emmanuel. Idee d'une histoire universelle au point de vue
cosmopolitique em La Philosophie de [,histoire. Paris: De-
noer/Gonthier, 1947. p. 26).' .
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o modelo das dencias da natureza

Como 0 demonstra Monique Castillo, Kant ela
bora urn conceito de historia universal segundo 0 me
todo de uma teoria 'geral da natureza: "13, portanto,
como naturalista que Kant aborda a hist6ria polftica"
(KANT, Emmanuel. Histoireet po/itique. Paris: Vrin,
1999. p.'19). A medida que a filosofia da natureza e
guiada pelo prindpio mecanico, a hist6ria-, cODsidera-

, da como natureza, deve ser vista segundo"unl princi
pio de gera~ao mecanica, segundo uma teleologia que
designa, em Kant, 0 metodo deestudo da natureza
para tomar evidentes os principios de unidade e de
coerencia.

A hist6ria cosmopolitica, segundo Kant, e, por
tanto, C(~mcebida amaneira de urn sistenla de corpos
celestes e sua referenda e 0 modelo astronomico.
Mas, a essa unidade que eahist6ria da humanidade,
Kant da urna dire~ao que e a da realiza~ao progressi
va do direito dos homens. Essa abordagem naturalista
da historia revela uma tensao interna entre coen;ao
natural e liberdade individual. propria das teses kan
tianas ~ susci~a a controversia entre dois tipos de in
te"rpreta\ao das teses kantianas sobre a hi~t6ria.

Uma leitura finalista, instrumentalista e holista de
Kant concebe a teleologia kantiana como urna prefigu
ra~ao da di~letica hegeliana e marxista. Ela tende aver
a hist6ria cornQ a efetiva~ao do genero hurnano erigido
em verdadeiro sujeito da hist6ria as custas dos indivi
duos. E essa a leitura de Hannah Arendt quando identi
fica 0 progresso a uma versao purarnente naturalista da
historia. Muitos postulados de Kant van nesse sentido
como a "segunda proposi~ao" de a Idfia de uma histdria
u11iversal, segl,lndo a qual "no homem (enquanto unica
criatura razoavel sobre 'a terra)" as disposi<;6es naturais
que visam ao lIsa de sua razao nao receberam sell de-
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senvolvimento completo no individuo, mas apenas na
especie" (Ibid., p. 28), ou ainda sua "oitava proposi~ao",

segundo a qual "pode-se ver a hist6ria da especie huma
na C01110 a realizac;ao de urn plano secreta da natureza
para prodt~zir Ulna constituic;ao polltica perfeita no pla
no interior e, por causa desse obJetivo, iguahnente per
leila no plano exterior; e 0 unico estado de 'e.oisas na
qual a natureza pode desenvolver completamente todas
as disposi~oes'destinadasit humanidade" (Ibid., pAD).

Mas Monique Castillo recusa ,essa interpreta
\ao, contraria as teses kantianas que nunca valoriza
ram a lor~a vital da especie e tern '0 cuidado de distin 
guir as causas ocasionais materiais ~ as causas finais
do desenvolvimento das disposi~oes: "Comete-se eno

, quando se compreende a finalidade natural de uma
111aneira instrun1ental e nao de maneira final" (Ibid..
p. 25). Kant nao tern 'por objetivo uma concep~ao

instrumental da finalidade, mas defender uma con-
, cep~ao final da finalidade. Sua concep~ao da hist6ria
e teleologica, mas como naturalismo humanista, ou
seja, un1a natureza tendo 0 genera humano como fim
e nao como meio. Essa laculdade it qual Kant se rele
re e a inteligenciae fCsta nao e urn dado; da deve .
ex'ercer-se segundo a razao e a liberdade visto que,
como escreven. Fichte: "Todo animal e 0 que ele e,
(Inico, 0 hOme111 origin,ariamente nao enada." (Fich-'
te, citado por PHILONENKO, Alexis. La Theorie kanti
mne de l'histoire. Paris: Vrin, 1998. p. 87).

o horizonte hist6rico segundo Kant

Da mesma lorma, Kant opoe ao destino do ani
mal. que se torna 0 que e, a perspectiva historica da
humanidade que, a partir de uma trajetoria sintetica,
tirada do nada chega it eXistencia. Qual 0 motor, de
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impulso desse movimento? Kant indica uma razao
negativa na lalta de subsistencia (terceira proposi~ao),

mas ha unla outra, positiva, que constitui a "quarta
proposi<;.3o": "0 meia de que a natureza se serve para
levar a born terma· a desenvolvimento de todas suas
disposi~oes e seu antagonismo ao seio da Sociedade,
apesar de que este e, afinat a causa de uma ordem re
gular dessa Sociedade" (KANT, Emmanuel. Hisloire el
politique. Paris: Vrin, 1999. p. 31).

Animado por paix6es que a conduzem a des
medida e a uma forma de "associabilidade"da soda
bilidade, 0 homem, aletado por suas paixoes ilusorias
"encontra-se embarcadona existencia" (PHILONEN
KO, Alexis. La Theorie kantimne de l'histoire. Paris:
Vrin, 1998. p. 92-93). Nesse s,ntido, segundo Kant a
natureza, Deus ou a Providencia conduzem 0 hOlneln
pelo canlinho da historia. Mas 11aO se pode deixar de
considerar as paixoes, daf a "quinta proposi~ao" de
Kant: "0 problema essencial para a especie humana,
aquele que a natureza obriga 0 homem a resolver e a
resolu~ao de uma Sociedade civil' administrando 0 di
reito de lorma universal" (KANT, Emmanuel. Histoire
el politique. Paris: Vrin, 1999. p. 33). Para assegurar
uma sociedade reguladora, 0 homem encontra eritao
o direito, unico capaz de iInpedir a alteraC;ao da liber
dade do outro.

A medida que "0 homem abusa de sua liberda
de em rela~ao' a seus semelhantes" (Kant sexta
pHJposi~ao, em Histoire el politique. Paris: Vrin, 1999.
p. 34), ele tern necessidade de urn senhor que colo
que lirpites a sua vontade singular e Kant utiliza a
imagem luterana da curva para mostrar a dificuldade
de aplainar alguma coisa direito a partir de uma ma
deira curva. 0 percurso historico do hOlnen1 e, por
tanto, esticar es~a curva para 0 direito. Mas s6 a-razao
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moral nao pode servir de guia porque 0 homem e fei
to de uma madeira tao nodosa que nao pode seguir a
linha reta da moral.

Como a solw;ao perfeita e impossivel e 0 equi
librio e precario, resta defender 0 carater aberto da
historicidade para um ponto de vista cosmopoHtico. E
o sentido -da. setima proposi,ao .(KANT, Emmanuel.
Histoire et politique. Paris: Vrin, 1999.' p. 35). Levimdo
em conta a disjunc;ao irievitavel entre a instancia teo
rica e a experiencia pratica, Kant enuncia 0 que tern
estatuto de horizonte de espera, situando 0 possivel
lim do estado de guerra e, de maneira profetica, ele
enuncia 0 nome- de organizac;ao internacional que
agregara as na,oes depois da Primeira Guerra mun
dial. it SDN. "Sair do estado anarquico da- selvageria
para entrar na Sociedade das Na,oes. Ai,cada um, por
menor Estado que seja, podera con'seguir a garantia de
sua seguran,a e de seus direitos" (Ibid., p. 36). Kant
confinua essa esperan,a numa publica,ao de 1795,
sobre 0 Projeto de paz perpitua.

A nona e ultima. proposi,ao de Kant visa a es"
sencia da historia como designio da natureza, "uma
tentativa filosofica para tratar a historia universal em
fun,ao do plano dll natureza que visa a uma uniflca'
,ao poHtica total na espe.cie humana, deve ser avalia
da como possivel e ate mesmo como vantajosa p'ara
esse designio da natureza'" (Ibid., p. 43). Kant define,
pois" Uill horizontede esperan~a para 0 homem que
encontra Ulna justifica~ao oum percurso transcenden
tal guardiao.da historia concrela.

I

A no<;ao de cidadania

Segundo Gerard Raulet (KANT, Emmanuel. His
toire et citoyennete: Paris: PUF, 1996). Kant teria desen-
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volvido uma tese sobre a historia em que a teleologia e
o organon e {) cidadao e 0 atar. Sua concep,ao trans
cendental da hist6ria delimita-se e recusa tanto a his
toriografia empirica quanta 0 ponto de vista 'teoI6gico.
A historia enquanto "Geschichte" como a entende Kant'
em Idiia de uma histaria universal, distingue-se da histo
ria como simples relato de fatos empiricos (Histaria).
Alias, sua concep,ao do cosmopolitismo nao se opoe,
segundo Gerard Raulet, ao nacionalismo, mas procura,
ao cantraria, articular essas duas dinlensoes segundo
Ulna "fac:uldade das passagens" que relIne, sem unifi
car, que distingue, Sem separar, as diferenc;as entre
identidades nacionais: "Kant pronunda-se claramente
contra uma forma de cosmopolitismo que negligencia
tudo 0 que advem das considera~6es antropo16gicas e
teleologicas: contra a mistura dos caracteres nacionais
pela absorc;ao de urn Estado por urn outro e contra
toda fusao organica dos Estados':'nac;oes que, enquanto
realidades juridicas e territoriais, pOSSllem, cada Ulll,
uma identidade propria" (Ibid., p. 243-244).'

A RAZAo E A CONTINGENCIA NA

HIST6RIA: HEGEL

As astucias da Razao

o horizonte historico de Hegel (1770-1831)
pertence ao registro da filosofia visto que trata dos
processos de auto-realizac;ao do Espirito. Mas ele
substitul a historia linear do progresso por uma filo
.sofia da contradi,ao. 0 percurso dialetico que resulta
\lisso pressup6e uma visao unitaria do Espirito por
meio de" suas nuiltiplas concretizac;6es. A materia his·
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torica the oferece urn lugar privilegiado de inscri<;ao e
de realiza<;ao. Partindo do postulado segundo 0 qual
a-real eradona!, 0 espirito do mundo esta na prepa
ra\,ao denm desenvolvimento cuja .efetividade esca':'
pa aos atores. Todo momentohistori<o e atravessado
por uma contradi<;ao interna que the da seu carater /
singular ao mesmo tempo que 0 prepara para ultra
passar para Uill novo lllonlento.

Eesse trabalho de contradi<;ao endogena ao sis
tema que se erige como motor da historiq porque e, a
partir disso, que se origina 0 proprio proGesso histori
co. 0 Espirito au a Razao serve-se de suas configura
<;Des singulares para realizar seu desfgnio: "0 Espirito
particular de um povo pode dedinar, desaparecer, mas
ele forma uma etapa na marciia geral do Espirito do
Mundo e este nao pode desaparecer. 0 Espirito de um
Povo e, portanto, 0 Espirito universal elll uma figura
particular que the e subordinada, mas que ele deve re
vestir amedida enl que existe, porque; com a existen
cia, aparece igualmente a panicularidade" (HEGEL, G.
W. F. La Raison dans I'histaire. Paris: Christian Bourgois,
1965. p. 82). Os homens acreditam que fazemsua his
tCiria, enquanto ela prossegue as suas costas, seguindo
a famosa icieia de uma astucia da Razao: "Pode-se cha

- mar de astttcia da Razao 0 fato que ela deixa as paixoes
agirem em seu lugar, de tal forma que e somente- 0

nleio pelo qual ela chega aexistencia que experimen
ta as perdas e solre os danos" (Ibid., p. 129).

Cada ator acredita realizar suas paixoes quan
do, na verdade, ele so cumpre, apesar dele, urn desti
no mais vasto que 0 engloba: "Cada individuo e urn
do cego na cadeia de necessidade ~absoluta pela qual 0

mundo se cultiva" (Hegel, Conferencia de lena, citado
por D'HONDT, Jacques. Hegel, Philosophiede I'histoire
vivante. Paris: PDF, 1966. p. 206). ·Pode acontecer que
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tim individuo: urn Estado, u'ma nac;ao_encarne esse
Espirito na historia. Quando. 0 mal se desencadeia
com paixao e triunlo com seu lote de violencias, 0

cUflJprimento da Razao nao e aletado: "Os individuos
desaparecem diante da substancia do conjunto e'- este
forma os individuos dos quais ele necessita. Os indivi
duos. nao conseguem impedir que aconte~a 0 que
deve acontecer" (HEGEL, G. W. F. La Raison dans I'his
toire. Paris: Christian Bourgois, 1965. p. 81). Apesar de
Hegel levar em conta 0 tragico, a guerra para el~, 0

mal, selll sera lllusa da historia, tambem nao'e sua as
t(lda. Pode-se ser tentado, co~o Luc Ferry, a conside
rar a filosofia hegeliana da historia como a nega<;ao da
contingencia (d. FERRY, Luc. Philosophie poUtique.
Paris: PDF, 1987, 2, Le Systeme des philosophies de
l'histoire). Segundo ele, essa filosofia da historia e de
terminista pois "os acontecimentos historicos sao in
dissoluvelmente ou necessariamente ligados uns aos
outros" (Ibid., p. 55).

Hegel revisitado: urn espa<;:o maior
para a .contingencia

Ao COntfi,riO, Bernard Mal:1ille insiste no lugar
eminente da contingencia na obra. de H~gel (L'ipreuve
de la contingence. Paris: Aubier, 1999). Ele julga ilegfti
IllO, por tres razges, 0 qualificativo de determinista: de
ufIl_ lado, Hegel reserva 0 termo para os fenomenos da
natureza; por outro lado, se houvesse determinismo
haveria capacidade de predizer;e, enfim, a necesslda:
de exterior, em HegeL e ela propria contingente: "Se,

, para Hegel, a 'hist6ria eados povos que encarnam a
lnanifesta~ao da Ideia, nao e 'questao de deduzir, no
meSillO nfvel, 0 conjunto'dos povos existentes e tendo
eXistido': (Ibid., p. 155). A idealidade do fin ito e justa-
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mente, para Hegel, sua contingencia, como ¢ a caso do
"Tribunal" da historia que aparece nos Principios dafilo
sofia do direito e na Enciclopedia. Ela nao remete nem a
unla institui\:ao coucreta a maoeira de Kant, oem_ a
Ulna justic;a imanente de Deus: "Essa historia e urn tri
bunal porque, em sua universalidade em si e para si,
tudo 0 que e particular. os penates, asociedade civil. os
espiritos dos povos em sua realidade tao rica em cores,
so existe de uma maneira ideal." (Hegel. Principes de la
philosophiedu droit. § 341). Resta encontrar uma articu
lac;ao entre a exterioridade da ideia, a racionalidade e
a contingencia historica que permanece urn horizonte
aporetico do pensamento'hegeliano da historia.

Se 0 Espirito do mundo parece operar a revelia
dos individuosem razao de uma finalidade que lhes e
externa segundo 0 esque~a das astucias da razao, Ber
nard Mabille adverte contra qualquer simplifica~ao

apontando dois indices perturbadores. Quando Hegel
define 0 Espirito, "0 Espirito quer dizer: nos mesmos,
ou os individuos ou ainda os povos" (HEGEL, G. W. F.
La Raison dans I'histoire. Paris: Christian Bourgois,
1965. p. 73); essa definiC;ao e um convite, segundo Ma
bille, para abandonar 0 esquema segundo 0 qual a his
toria, enl-Hegel, seria apenas urn teatro no qual 0 l11a
nipulador das marionetes permaneceria escondido,

, agindo a revelia dos atores. Mais ainda, a "asttlcia da
razao" so pode ser concebida como processo imanente
e objeto de um saber em conseqiiencia ao qual "fazer
da teoria da asttlcia da razao a atividade oculta de Ulna
Razao ou de um Espirito do mundo personificados, de
urn nlau denliurgo empenhado em humilhar a c_ontin
gencia individual. e, portanto, um contrasenso" (MA
BILLE, Bernard. Hegel. L'epreuve de la contingence. Paris:
Aubier, 1999. p. 167).

Vma veZ admitida a: c"ntingencia na aborda
B~nl hegeliana da historia, resta saber como ela se ar-
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tinda com a racionalidade:Em primeiro lugar, a racio
nalidade deve ser dotada de um sentido; a contingen
cia nao pode ser reduzida ao inessenciaI porque pen
sar -a historia exige "acolher 0 inesperado d<;l cont1o
gente arriscando a- seu proposito UUla palavra que seja ..
engaJamento para a realizac;ao de urn sentido" como
afirma Pierre-Jean Labarriere ("La sursomption du
temps et Ie vrai sens de I'histoire, Revue de meta
physique et Ie morale, n. I. p. 97, 1979). Dotado de sen
tido, a. contingencia historica pode ser pensada em li
gaC;ao com a eternidade da razao, como indica Hegel
em sUa introduc;ao as Lifoes sabre a filosofia da hist6ria,
em 1820, 0 que implica retomar a concepC;ao hegelia
na do tempo que se distingue da concepC;ao transcen
dental do tempo, em Kant: "Mas nao e no tempo que
tudo se produz e passa, mas a proprio tenlpo eesse fu
turo, essa produc;ao e esse aniquilanle11to, a abstra~ao

existente, KrOl10S, que engendra tudo e destroi d que.
ele cria" (Hegel. Encyclopedie, § 258). .

Dessa forma, 0 tempo e reatado a' realidade; ele
11.10 eurn espetaculo vazio, mas, como em Aristoteles,
o tempo e tudo. Ii um conceito que existe e cujo modo
de ser e, ao mesmo tempo, um modo de desaparecer.
Ao contrario da leitura kojeviana, que fez de Hegel 0

pensador da necessidade, Bernard Mabille e outras
leituras atuais (d. JARCZYl<, Gwendoline: LABAR
RLERE, Pierre-Jean. De Kojeve a Hegel. Paris: Albin
Michel. 1996) pretendem mostrar que Hegel e um
pensador da liberdade para quem a historia nao e nem
a transparente revelaC;ao do Absoluto nem 0

espetaculo absurdo de violencias, manipulado por um
pr~ndpio supremo e exterior. Eles deluonstralu, assim,
que "a necessidade do conteudo s6 pode ser expressa
pela contingencia de nossas logicas" (MABILLE,

"Bernard: Hegel. L'epreuve de la contingence. Paris: Aubler,
1999. p. 368). .
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Sair da leitura de Kojeve

o "renunciar a Hegel" de Ricoeur em Tempo e re
laro concebe-se antes ,como renunciar a leitura que
I<ojeve faz Hegel. Isso implica urn duplo decentra
Inento constitufdo pela contestac;ao do eurocentrismo
conlO e~-earnac;ao da hist6ria enl martha em direc;ao a
urn telos ja realizado pelo estruturalismo e pelas li<;oes
a retirar do genocidio perpetrado pelos nazistas no
seio da civiliza.;ao ocidental que s6 podem conduzir ao
questionamento radical do otimismo daleitura de 1<0
jeve. Entretanto, 0 triunfo da Razao e do conceito enl
Hegel, paga 0 alto 'pre<;o da redu<;ao a contingencia
dos acontecimentos historicos e da narratividade, 0

que Ricoeur nao pode subscrever: "Essa' equa,ao da
efetividade da presen,a marca a aboli,ao danarrativi
dade na considera,ao pensante da historia" (Temps et
Recit. Paris: Seuil, 1983. t. 3, p. 360). Hegel nao confe
re verdadeira significa,ao aos vestigios do passado his
torico no presente" (Ibid., 1'.364). A tenta<;ao hegelia
na choca-se, sobretudo, com a impossibilidade da me
diac;ao total. Nesse sentido, Ricceur considera como
,grande acontecimento, no seculo 20, a perda de credi
bilidade da filosofia hegeliana da historia. 0 recha<;o
do hegelianismo corresponde ao contexto historico da
lllorte do eutocentrismo desde 0 suiddio politico da
Europa, no inicio do seculo 20, em 1914. 0 conheci
mento da pluralidade das divisoes sobre as quais a hu
manidade se estabelece lOrna impossivel a IOtaliza,ao
do espfrito dos povos nUrll unko Espfrito do Illundo
'na obra na historia. Alem do mais, a tripla rela,ao en
tre passado, presente e futuro so mantem, na dialeti
ca hegeliana, urn passado vivo no interior de urn pre
sente que 0 subsome num processo de aboli,ao da di
fereoc;a do presente conI 0 passado.
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Opostamente a vlsao hegeliana, os interesses
singulares dos individuos, dos Estados e dos povos
aparecem-nos hoje 'como os membra disjecta de uma
impossivel totaliza<;~o'" (Ibid., p. 371). Eesse aconteci
mento i!redUlivel de nosso seculo, desencadeador de
urn verdadeiro exodo fora do hegelianismq· enl unla
hermeneutica definida como novo horizonte de urn
verdadeiro trabalho de luto ao termo do qual passa-se
da no<;ao de media<;ao total aquela, mais modesta, de
media<;ao inacabada-e, portanto, imperfeita.

A saida dessa dupla aporia do pensamento do
tempo pelo relato, pelo tempo narrado, tern por qua
dm esse dialogo empreendido com Hegel, que postu

,Ia uma especie de equivalencia entre linguagem e
conceito na Fenomenologia do espirito. A verdade en
contra-se" no ponto de conj':lnc;ao de tim movimehto
browniano constitutivo de uma totalidade: "A verda
deira figura na qual a verdade existe so pode ser sis
tema" (HEGEL, G. W. F. Phenomenologie de l'esprit, ,
1807. Paris: Aubier, 1947. t. I, p. 8). Ele e 0 ponto de
chegada do movimento do Espirito. 0 deslocamento
realizado por Ricoeur e duplo: ele confere a lingua
gem urn lugar central e demonstra em que a lingua
gem como objeto simbolico nao se esgota quando
seu.conceito e substitufdo. Nao apenas a saturac;ao
dosentido Dao e assegurada pela conceituac;ao, nlas
algurna coisa de ~rredutivel escapa ao empreendi
mento conceitual, rnais alem da ordern simb6lica.
Para restituir-Ihe a riqueza, Rkreur, no finl de sua

. trilogia, define Ullla hermeneutica da consciencia
historica, com sua categoria maior de, ser-afetado
pelo-passado, gra<;as a uma rela<;~o com 0 espa<;o de
experiencia colocado sob a egide do 'conceito de ini
ciativa" (RICCEUR, Paul. Temps et Recit. Paris: Seuil,
1983. t. 3, p. 414). E ~ssa outra via que Ricoeur tra-
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~adepois de sua travessia pelo hegelianismo: a do
simbolo. que faz pensar, depoisda coloca~iio em in
triga, no paradignla narrativo...,

A parte tragica do secuio 20 e urn desafio colo
cado afilosofia e, segundo Ricceur, 0 panlogismo hege
liano so p'ode terminar por sua integra~iio na totaliza
~iio do sentido. Ricceur pretende retirar 0 pensamento
filosofico da interpreta~iio que Kojevedeu de Hegel.
Tal ihterpreta~iio dominou q introdu~iio e a ·recep~o

de Hegel na Fran~a: "Ele teve por auditores, entre ou
tros, Georg¢s Bataille, Raymond Queneau, Gaston Fes
sard, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Ray
mond Aron, Roger Caillois" Eric Wei!, Gurvitch, Ray
mond Polin, Jean Hyppolite e Robert Marjolin"
(JARCZYK, Gwendoline; LABARRIERE, Pierre-Jean.
De Kojeve aHegel. Paris: Albin Michel, 1996. p. 29).

o "renunciar a" de Ricerur impliea, doravante,
uma apropria~iiode grande parte do pensamento he
geliano. Entre outros, Ricceur pensa que se pode sal
var a reflexiio hegeliana da institui~iioe da moral ob
jetivada. De fato, a media~iio institucional permane
ce constitutiva da etica do sujeito e da passagen1 "da
liberdade selvagem a liberdade sensata" (RICCEUR,
Paul. La phi!osophie et Ie politique devant 1'1 ques
tion de 1'1 liberte. In: La Liberti et ['ordre moral. Gene

'bra, 1969), 0 problema maiar torna~se entiio saber
como aliberdade entra em institui~iio. A partir de
Hegel, Ricceur apoia sua demonstra~iio na base do
acordo realizado entre a vontade coletiva e 0 exerd
cio efetivo das institul~6es. Ele tambem permanece
hegeliano por seu cuidado com as media~6es, por
sua convicc;ao de qu~ nao ha saber sem reflexao e
que' convem afastar qualquer tenta~iio de urn pensa
mento da imediaticidade.
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Ser "kantiano p6s-hegeliano"

. Nes~e .sen~ido, Rieerur situa-se no depois de
uma Intenonza~ao do percurso hegeliano e se define
alias, "cmTIO u~ kantiano pos-hegeliano", retomand~
o~ termos de Eric.Wei!, do qual ele se sente muito pro
ximo na maneira de interpretar a obra de Hegel para
construrr uma filosofia politica (d. WElL, Eric. Philoso
phie politique. Paris: Vrin, 1956). 0 gesto filosofico co
mum a Wei! e a RicCl'ur volta a colocar as antinomias
sem a, ~ltrapassagem dialetica, numa reconcilia~iiode
contranos, como em Hegel. Eles mantem a tensao da
c?ntr~d~<;ao ate 0 ponto do paroxismo que-torna i~lelu

tavel, nao a supera~iio dos termos da contradi~iio mas
o transbordamento destes por ,urn deslocamento que
permne ressaltar 0 pensamento. 0 projeto de coeren
cia visado por Eric Wei! so pode cumprir~se num qua~
dro sIstematico pois ele e sempre tributario de uma re
leitura, de urn "depois", logo, de uma abertura inter
p~etati~a: "Coerencia recorrente, ela pr6pria aberta a
vanas Interpretac;oes, coinpreendidas entre dois extre
mos de ,uma composi~ii()..sinf6nicaque deixaria atim
des e categorias coexistirem pacificamente sem se abo
lir mutuamerite" (RICCEUR, Paul. Lectures 1. Paris'
Seui!, 1991. p. 132).. .

Para Wei!, como para Ricceur, 0 Estado niio e
simples apendice do social, ·mas verdadeiro funda-'
m~nto do quer~r-vi~'er-juntoem institui~6esque per
mItem a organlzasao da cbrilunidade historica, com
seu duplo. aspecto de grandeza· e de migico, de fonte
do direito e da violencia: "Chegando '10 poder, urn
grupo chega, precisamente, ao universal concreto e se
ultrapassa como grupo particular; mas a racionalidade
que ele exerce, a f).lll~iio universal que ele assume
coincidem com sua posi~iio dominante" (RICCEUR,
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Paul. La philosophie politique d'Eric Wei!, obra .citada.
p. 107). Para retomar a expressao de Gilbert Klr~cher
(La Philosophie d'Eric Weil. Paris: PUF, 1989), a. via de
escape para a sabedoria, delinida p~r.Ene ,;eil: ~ara
sair da violencia constitutiva da histona, esta proxIIl'}a
das considera<;5es de Ricoeur, mesmo se este ultimo
refere-se antes a Aristoteles, no que se refere ao julga"
mento prudente e ao desejo de bem-estar.

FIM OU FOME DE HIST6RIA?

o Saber absoluto

- Hegel evoca 0 famoso tema do lim da h~storia

conduindiJ Fenomenologia do espirito. Mas ele nao lhe
da 0 sentido que the conferira Kojeve, 0 de umenc~r

ramento, urn ultimo estagio da historia. Esse tema Slg
nilica, mais inodestamente, que a. historia ideal da
consciencia esta fechada para 0 saber absoluto. 0
tema de urn crepusculo da hist6ria encontra pertine~- .
cia como tema hegeliano se se tOllla por base suas h
<;6es sobre filosofia da historia,dadas em Berli~. Em
A razJo na hist6ria, Hegel escreve, de fato, que a hlS:
toria mundial vai de Este a Oeste, porque a Europa e
"verdadeiramente 0 termo (Ende) dessa hisloria e a
Asia seu come<;o" (Hegel. citado por Christophe Bou
ton 'em BENOIST, JOGeiyn;MERLINI. Fabio (Ed.).
Apres la fin de l'histoire .. Paris: Vrin, 1998. p. 98); .e
quando ele aborda em Lifoes sobre ~ filosofla d~ hlstorza
mundial sua propria epoca das Luzes, Hegel ahrma que
atingiu "0 ultimo estagio da historia" (Ibid., p. 99).
Trata"-se entao, da hist6ria efetiva e nao mais de uma
fenome~ologia da consciencia. Essa questao do "fim

\,
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da hist6ria" foi assunto de numerosas materias con
traditorias, pcr parte dos interpretes de Hegel.

Certamente, Nietzsche estigmatiza,de nianeira
polemica, uni Hegel para 0 qual 0 "ponto cuhninante
eo ponto final do processo universal coincidiriam com
sua propria existencia berlinense" (Seconde considerat/lm
intempestive. Paris: Garnier-Flammarion, 1988. p. 148).
Entretanto, em 1906, Moses Rubinstein op6e-se,a essa
leitura, mostrando que a ideia de urn lim da historia
entendida como estagio terminal estaria em contradi
<;ao com 0 principio logico fundamental de Hegel que
e 0 desenvolvimento inlinito da liberdade do espirito.
Na Fran.;a. Kojeve defendeu lirmemente, nos anos
trinta, a ideia do lim da historia, baseando essa tese em
sua leitura da Fenomenologia do espirito. Ele considera 0

saber absoluto que encerra a obra de" Hegel como 0

atestado segundo 0 qual "a propria Historia deve estar
essencialmente terminada"(KOJEVE, Alexandre. Intro
duction ala lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1985. p.
380) e cOm 0 advento da Ciencia, e a historia que de
saparece, "a historia para" (Ibid:, p. 419). Come<;a en
tao, segundo Kojeve, uma pos-historia na qual 0 ho
mem esta de pleno acordo com a natureza, semoutro
futuro que a perpetua.;ao de Ulna vida natural anti
hist6rica.

Ora, 0 momento, em Hegel. e intemporal e
apenas sua ligura real e temporal. USe os momentos
procedem de uma particulariza<;ao ontologica da
universalidade do espirito, as figuras sao a singulari
za<;ao antica no futuro efetivo" (VAYSSE, Jean-Ma
rie. Hegel, Temps et histoire. Paris: PUF, 1998. p. 88). 0
proprio espirito esta nas figuras cada vez diferencia
das de sua historia. 0 progresso historico nao pode
ria encontrar urn ponto de chegada em Hegel, mas
uma leitura que privilegiasse urn progresso ilimitado,
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tendendo para urn lim absoluto nunea atingido nao
seria a mais Iiel it demonstra~ao de Hegel. A historia
desdobra seu proeesso segundo uma 8ucessaode
epocas, cada uma uma totalidade em si. Cada uma
dessas epocas traduz lima plenitude do' presente
vivo: "0 espirito conhece, em cada epoca da historia
mundial, uma completude absoiuta" (Christophe
Bouton, em BENOIST, Jocelyn: MERLIN!, Fabio
(Ed,), Apres ia fin de l'histoire, Paris: Vrin, 1998, P"
101), 0 ponto de chegada s6 pode, contudo, ser pro
visorio ja que a totalidade e trabalhada pela negati
vidade no interior de urn 'presente sempre em vias de
destotaliza~ao. Tambem pode-se sublinhar, com
Christophe Bouton que cada vez que Hegel fala de
lim, de ultimo estagi?, ele lorna 0 cuidado de delimi
tar 0 sentido a urn caso especifico, acrescentando
."para nos", "atualrnente", "ate aqui".

No horizonte das diversas fonnas da consden
cia, a verdade situa-se, segundo Hegel, no Saber abso:.
luto, ou seja, no conceito. 0 Saber absoluto mantem
seu conteudo do percurso do espfrito "pelo fato que
ele tern a Iigura do conceito em sua objetualidade"
(HEGEL, G. W. -F. Phenomenoiogie de i'esprit, Paris: Au-

,bier, 1991. p. 517). No termino desse percurso" a IigU"
ra do tempo desaparece amedida que ela, no pensa
mento hegellano, e apenas 0 hiato entre a repiesenta
~ao e 0 conceito. 0 triunfo do conceitodetermina,
portanto, a queda do tempo: "Se 0 tempo e potencia
cega da natureza, ele e tambem 0 destino do espfrito
que exige faze-Io parar" (VAYSSE, Jean-Marie. Hegei,
Temps et histoire. Paris: PDF, 1998. p. 95). No Saber ab
soluto, 0 espirit.o cornpleta seu desenvolvimento em
Iiguras e 0 sistema conceitual pode desdobrar-se em
~ua ordem logica, substituindo a' hist6ria.
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Uma confusao entre hist6ria efetiva
e historicidade

, Bern que se encontra, em Heget a ideia de urn
lim da historia. Entretanto, a confusao vern do fato
que colocaram no meSmo plano a historia efetiva e a
historicidade que remete it circularidade do saber.
Em Fenomenoiogia do espirito, a historia e, ao mesmo
tempo, a trama efetiva da narra~ao dos acontecimen
tos e suas condi~6es transcendentais. 0 Saber abso
luto nao significa que nao acontece mais nada:."A
supressao do tempo nao signiliea a historicidade do
Saber.absoluto" (Ibid., p. 105). Segundo Jean-Marie
Vaysse, 0 pensamento hegeliano da historia seria
uma libera~ao da teleologia segundo a qual a Icteia
seria urn "alem" que nos aproximaria do infinito sem
janlais atingi-Io. Ao contnirio, 0 pensamento do t~rn
po, em Hegel pode ser compreendido como penS,,"
mento do presente, ~ombinando urn ideal real e a
lcteia que adquiriria lima Iigura .perceptivel neste
mundo. Pensamento do presente efetivo, a essencia
do .passado seria 0 passado enquanto permite uma
,totiliiza~aodo conjunto do tempo. Se ha urn teios no
pensamento hegeliano, ele nao deve ser concebido
como a visao consciente de uma finalidade a ser
alcan~~da, mas deve ser compreendido tim sua acep
~ao aristoteliea, ou seja. enquanto mobilidade, en-'
quanto atividade, "unidade do ergon e do teIos, da
obra e do lim, soberana mobilidade que e, ao mesmo
tempo, mbvimento e repouso" (Ibid., p. 119). A te
leologia hegeliana estaria, pois, mais proxima da efe
tua~ao da presen~a no sentido aristotelico, de urn
providencialismo, no sentido cristao, a historia sen

.do a propria efetua~ao do movimento de atualiza~ao

do espirito e nao 0 efeito de unla causa exterior aela.
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G espirito contern 0 momenta de urn passado que
nao e resolvido porque "assim como ele passou por
seus momentos na historia, ele deve percone-Ios no
presente - em seu proprio conceito" (HEGEL, G. W.
F. La Raison dans ~'histoire. Paris: Christian Bourgoi~,I

1965. p. 215).
o saber absoluto segundo Hegel nao deve, por~

tanto, ser compreendido ~mo Alexandre Kojeve 0

interpretou, ou como urn 'absoluto do saber", do qual
se descartaria 0 estagio terminal. 0 que Hegel designa
como II·supressao do tempo", e, portanto, 0 acesso a
fase reflexiva -de uma verdadeira historia que procede
areleitura dessesmomentos passados concebidos "em
sua coextensividade especulativa. Assim, a conscien
cia filosolica so escapa ao tempo porque, abrigando-se
nele, ela descobriu a chave,de sua interpreta,ao como
historia" (jARCZYK, Gwendoline: LABARRIERE,
Pierre-Jean. De Kojeve a Hegel. Paris: Albin Michel.
1996. p. 226). 0 "saber absoluto" teria uma lun,ao de
abertura das condi,oes de po,ssibilidade de urn desen
volvim~l)to radonal de historiddade como movimen
to da liberdade do homem e do mundo.

Fukuyama

E na linhagem de Kojeve que se inscreve 0 li
vro de Francis Fukuyama, 0 fim da historia e 0 ultimo
homem, publicado em 1992 e que teria provocado urn
grande debate, reian,ando 0 tema do "lim da histo
ria" em Hegel. Fukuyama faz da democracia liberal a
realiza,ao ultima do desenvolvimento da historia da
humanidade: "Isso do que eu sugiria 0 lim nao era,
eVidentem~nte, a historia como sucessao de aconte
cimentos mas a Historia, .isto f, urn processa simples
e coerente de evoluc;ao que levava emconta a expe-
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riencia de todos 'os povos ao mesmo tempo. Essa
acep,ao da historia esta multo p'roxima do grande li
losolo alemao G. W. F. Hegel" (FUKUYAMA, Francis.
LaFil'l de I'histoire et Ie dernier homme. Paris: FI~mlna
rion. 1992. p. 12). Fukuyama baseia sua demonstra
,.10 na no,ao hegeliana de contradi,ao alirmando
que nao ha contradi,oes tao grandes aponto de ope
rar a destotaliza,ao do 'Presente' e de averiguar uma
situa,ao historica de natureza diferente da de nosso
mundo liberal. Sem motor, a historia estaria indo
para a parada definitiva: "Hoje [...] estamos errados
em imaginar urn mundo que s-eja radicalmente me~

Ihor que 0 nOS$O [...] Nos nao saberiamos imaginar
urn mundo que ,seria essencialmente diferente do
mundo presente" (Ibid., p. 72). Nossa pos-moderni
dade, marcada por este lim da historia, nao teria,
portanto, rna is horizonte de espera e essa s'eria a ca
racteristica de nossa consciericia de epoca: "E sobre

, esse lunda de historicismo e, paradoxalmente, de
messianisrno 'historico que perdernos 0 sentido da
Historia. 0 paradoxo constitutivo de nossa (pos) mo
dernidade, na complementaridade inelutavel de uma
a outra, e que a Historia mata a historia" (BENOIST,
Jocelyn; MERLIN!, Fabio (Ed.). Apres la fin de I'his
toire. Paris: Vrin, 1998. p. 37). A consciencia de hori-'
zontes suprime 0 horizonte e 0 transfonua em rnira
gem: ''E porque 0 homem moderno e 0 ultimo ho
mem: a experiencia da ,historia tornou-o insensivel,
desencantado quanto a possibilidade de uma expe
riencia direta de valores" (FUKUYAMA, Francis, La
f.'in de, l'histoire et Ie demier homme. Paris: Flammarion,
1992. p. 346). Jocelyn Benoist ve, nessas teses, a re
tomada" contemporanea das religioes da historia do
sceculo 19, a expressao de uma lorma Ultima do para- '
dign1a historicista, acrescentando com humor que,
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como sempre, a segunda vez retorna como farsa, e
que "os filosofos enganani-se quando nao dao im-.
portancia a nossa contingencia" (BE)'lOIST,Jocely~;

MERLIN!, Fabio (I'd.). Apres la fin de l'h/stOlre. Pans:
Vrin, 1998. p. 59).

OMATERIALISMO HISTc>RICO: MARX

o primado das re1a<;:6es sociais de produ<;:ao

Em 1846, Marx e Engels elabOl:am em A ideolo
gia alemil, as bases do materialismo historico. ,0 enfo
que e 0 de reencontrar a' atividade real do homem e 0

. trabalho e considerado como elemento conSlltutlvo de
silas relac;6es com 0 mundo: "0 que os homens sao
coincide com sua produc;ao, tanto quanta coincide
com a maneira que eles produzem" (MARX, Karl; EN-,
GELS, Friedrich. Ideologie allemande. Paris: Ed. Socia
les, 1971. p. 46). Marx faz do trabalho 0 elemento di
ferencial da especie humana em relac;ao anatureza-e
e, portanto, na produ~ao e nas rela~6es sociais da pro
du~ao que vao encomrar as chaves da inteligibilidade
do processo historico: "Essa concep~ao da historia tern
por- base 0 desenvolvimento do processo real de pro
du~ao, partindo da produ~ao da vida material imedia
ta: .ela concebe a forma das rela~6es humanas ligadas
a esse ~odo de produ~ao e engendradas por ela, que
ro dize~, a sociedade civil. em suas difer.entes epocas,
e 0 fundamento de toda a historia" (Ibid., p. 62) .Des
de entao, a aliena~ao que ate entao fora valorizada
'como obstaculo ao desenvolvimento do ser generico
do homem torna-se um simples derivado das rela~6es

sociais. Marx critica af a autonomia conferida pel~ tra
di~ao filosofica a ideologia: "A filosofia deixa de ter
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urn meio enl que ela existe \de maneira autonoma"
(Ibid., p. 51).

Quanto as rela~6es ~ociais que determinam a
. historicidade de uma sociedade, e a produ~ao dos
meios que permitem satisfazer suas necessidades,
embora outros elementos consequentemente inter
venham como a propria reprodu~ao do homem e
suas rela~6es de paremesco. A historia resulta emao
de uma dialetica de transforma~ao das rela~6es so
ciais de produ~ao e das for~as produtivas porque e a
incompatibilidade, a contradi~ao proveniente de urn
·desenvolvimento. mais rapido das for~as prod.utivas
com a manuten~ao da~ rela~6es sociais, num dado
momento, que muda 0 curso da historia. 'Essa hipote
se e especialmeme desenvolvida por Marx, em 1875,
enl Contribui(Jo acrltica da economia po/itica: "Num cer
to ponto de seu desenvolvimento, as forc;as produti
vas nlateriais da sociedade entram em contradi~ao

coin as. rela~6es sociais de produ~ao existentes, ou
sua expressao juridica, com as formas de propriedade
no seio' das quais elas estavam, ate entao, caladas.
Formas de desenvolvimemo das formas prodUlivas
que eram, essas relac;6es tornam':'se entraves. Entao
ocorre uma epoca de revolu~ao-social" (MARX, Karl.
Contribution a fa critique de l'economie politique. Paris:
Ed. Sociales, 1969. Prdace, p. 4).

Dessas teses e da analise interna do funciona
mento da sociedade moderna desenvolvida em 0 Ca
pital, costuma resultar uma leitura econonlicista das
teses de Marx sobre a historia, privilegiando 0 que se
chamou a tese do reflexo das instancias ,super-estru
turais em rela~ao aos fenomenos mais fundarnentais
das infra-estruturas. Se esse reducionismo pode, de
fato, apoiar-se em algumas formulas lapidares de
Marx, este tern 0 cuidado de analisar 0 processo his-
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toneo diferenciando OS fenomenos objetivos e sua
parte subjetiva na passagem it consciencia de uma sl
tuac;ao de existencia e de luta comum e, portanto, no
acesso de uma classe social em si a uma classe social
para si. Se ha, em Marx, uma origem material para as
representac;6es, estas DaO sao 'Conseqiiencia direta do
que as funda. A representac;ao transpoe a realidade
sem expressa-Ia de forma direta e e preciso ter em
conta tambem as dislorc;oes, as deslocamentos que,
DaO tern 0 mesmo ritmo e, especialmente, as inercias
pr6prias aevoluC;ao dos sistemas de representac;ao.
Essas representac;oes sao, no espfritode Marx e En
gels, ca6ticas, incoerentes, daf a importancia da praxis
polftica que visa a dar mais visibilidade e'unidade nos
processos de conscientizac;ao social.

Vma amilise concreta de uma situac;:ao

concreta: 0 18 Brumario

Nesse sentido, a analise conereta de uma situa
c;ao hist6rica conereta it qual Marx se entrega em 0 18
Brumario de Luis Bonaparte e significativa da importan
cia que ele conkre a polftica, a contingencia historica,
Ifconsciente que nao existe acordo espontaneo entre
temporalidade economica e polftica. Marx deixa a ul
tima palavra ,"as circunstancias" encarregadas de res
tabdecer a harmonia" (BENSAID, Daniel. Marx l'in
tempestif Paris: Fayard, 1995. p. 45). Certamente, nes
sa analise hist6rica sabre a morte da Segunda Republi
ca -que se entrega a urn imperador, Marx estabelece
Ullla eorrelac;ao constante entre interesses de classe e
as lutas polfticas partidarias, mas ele destaca tambem
as discordanCias possfveis como a da aristocracia fi
nanceira que termina par amaldic;oar a luta parlamen
tar empreendida par urn partido da ordem que, supos-
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tamente, represema seus interesses, '''tambem a bur
guesia industrial em seu fanatismo pela ordem eSla
insatisfeita conl as querelas coil~fnuas'entre 0 p~rtido
da ordem parlamentar e opoder executivo" (MAillC
L~ 18 Brumaire: Paris: Ed. Sociales, 1969. p. 105). Marx
ve em Bonaparte aquele que se opoe it burguesia en
quanta representante dos camponeses e do povo. sua
lenura da sociedade francesa em suas rdac;oes com a
politico e, portanto, singularmente complexa e con
trasta com as futuras analises ditas marxistas' como
simples, renexo.

Marx precisa bem" em sua Iamosa carta a We·
demeyer de 5 de marc;o, 1852, que ele nao inventou a
noc;ao de luta de classes como motor da hist6ria. Na
verdade, ele descobriu essa centralidade lendo aqudes
q,ue de qualifica de historiadores burgueses e, espe
Clalme~te, a lura de rac;as em Augustin Thierry. Par
outro lado, ele precisa 0 que de considera ter contri
bufdo com sua concepc;ao da hist6ria: "0 que fiz de
n"ov~ consiste na seguinte delTIOnstrac;ao: 1°) a exis
tenCla de classes prende-se a certas'lutas definidas
h~st6ricas, ligadas ao desenvolvimento' da produc;ao;

2 ) a lura de classes conduz, necessariamente, it dita
dura do ~roletariado; 3°) essa dltadura constitul ape
nas a penodo de transic;ao para a supressao de iodas
as classes e para uma sociedade sem classes~ (Marx,
Lettre it Wedemeyer,S de marc;o de 1852).

Vma escatologia revolucionaria

Entretanto, se Ma~x passa pelo desvio da con
creljJde hist6rica, a da positividade dos fenomenos
historicos e sociais, ate em seus aspectos mais contin
gentes, ele nao' deixa de representar unl pensanlento
tdeol6gico que adquire forma de uma profecia escato-
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logica voltada para 0 desaparecimenfo da sociedade de
classes, para a transparencia realizada pela sociedade
comunista it qual ele pretende dirigir 0 Manifesto do
partido comunista (1848). Ha uma linha diretriz de in
teligibilidade que leva a humanidade para urn alarga
mento das trocas, para uma produ,ao mais abundan
te e que permite sair do estado de pre-historia para'
etapas em 'que a comunismo parece ser a ultiqla eta
pa, depois de atravessar 0 feudalismo e 0 capitalismo.

Essa teleologia historica atenua;se ao lange da
obra de Marx, mas nao desaparece verdadeira~ente

porque ela e 0 ponto de apoio de toda a pratica polf
tica marxista e do horizonte de esperan,a que ela
descortina. Entretanto, e nas obras de juventude que
ela e mais marcada, tais como os Manuscritos de'1844
nos quais Marx descreve a hist6ria como urn proces
so governado por uma finalidade que lheeimanen
te: "0 comunismo, apropria,ao real da essencia hu
mana pelo homem e para 0 homern, a verdadeira so
luc;ao da luta entre existencia e essencia, objetivac;ao
e afirma,ao qe si, liberdade e necessidade, individuo
e genero. Ele e 0 enigma resolvido da historia e ele
se conhece como essa solu,ao" (Manuscrits de 1844.
Paris: Ed. Sociales, 1972. p. 87).

o PROCESSO HIST6RICO SEM SUJEITO:

ALTHUSSER

Salvar Marx da agua do banho

Louis Althusser tenta levar adiante uma empre
sa diffcil, uma verdadeira,aposta que volta a colocar 0

marxismo no corac;ao da racionalidade contempora-
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nea ao pre,o d<;> deslocamento da praxis, da dialetica
hegeliana, para ultrapassar a vulgata staliniana ern
uso, fu,ildada sobre urn ecooomicismo mecaoico. Para
realizar esse deslocameoto, Althus.ser apoia-se sobre 0

estruturalismo e apresenta 0 marxismo C0010 tinico
capaz de realizar a sintese' global do saber, instalando
o no centro do paradigma est,rutural. 0 pre,o a pagar
implica participar da separa,ao do vivido, do psicolo
gico, dos modelos conscientes, assim como da dialeti
ca da aliena,ao. Essa separa,ao do referente adquire a
forma de urn corte epistemologico, segundo 0 modele
de rupfura preconizado por Bachelard. Althusser faz'a
partilha entre 0 ideologico, de urn .fado, e a ciencia; do

.outro, encarnada pelo materialismo hist6rico. Todas
as ciencias devem ser interrogadas a partir do que fun
da a racionalidade cientffica, a filosofia do materialis
mo dialetico, para serem libertadas de sua gangue
ideologica. Sobre 0 modele da arbitrariedade do signa
~m relac;ao ao referente, a dencia deve "satisfazer exi
gencias puramente internas" (DESCOMBES, Vincent.
te M€me et f'Autre. Paris: Minuit, 1979. p. 147) eo cri
terio de verdade nao passa pela possivel falsidade da' .
proposi,6es.

A ontologiza,ao da estrutura ern yoga ,\OS anos
sessenta pennite a Althussei deslocar 0 sistema de cau
salidade ern uso na vulgata marxista. Ate entao, trata
va-se de limitar os esquenlas de explica~ao aconcep
,ao monocausal do renexo. Tudo devia derivar do eco
nomico e as supra-estruturi!-s eram cqncebidas como
simples tradu,6es do substrata do irtfra-estrutural.
Romper com esse percurso puramente mecanico tern a
dupla vantagem de tornarcomplexo 0 sistema de cau
~alidade estrutural na qual e a propria estrutura que
desenha a dominancia. Althusser podia assim dar con
ta de uma critica do stalinismo indo mais lange que a

255



A hisMria

simples contesta~ao olicial do culto da personalidade,
urn custo mais fn,gil, porque sua crftica preservava, em
nome da autonomia relativa das instancias do modo de
produ~ao, a base socialista do sistema.

Tomar absoluto 0 corte epistemologico

Em sua preocupa~aode apresentai Marx como
portador de uma ciencia nova; Althusser percebe urn
corte radical entre urn jovem Marx. ainda encerrado
num idealismo hegeliano e urn Marx cientffico da ma
turidade. Segundo ele, Marx atinge 0 nive! cientifito
quando consegue operar urn corte com a heran~a li
losolica e ideologita da qual estava impregnado. AI
thusser chega mesmo a estabelecer as fases de gesta
c;ao desse processo e data, precisamente, 0 momento
dessa cesura que 0 faz ascender ao campo cientifico:
1845. Tudo 0 que precede essa data pertence as obras
de juventude, a urn Marx antes de Marx.

o jovem Marx I' marcado pela tematica de
Fuerbach; da aliena~ao, do homem generico. Ea epo
ca de urn Marx humanista, racionalista, liberal, mais
proximo de Kant e de Fithte que de Hegel: "As obras
do primeiro momento pressupoem uma problematica
do tipo kantiano-lichtiano" (ALTH,USSER, Louis. Pour
Marx. Paris: Maspero, 1969. p. 27). Sua problematita. ,
1', entao, conligurada em torno da ligura de urn Ho-
mem votado a Liberdade que deve restaurar sua es
sencia perdida na trama de uma Historia que 0 alie
nou. A contradi~ao a ultrapassar situa-se, portanto, na
aliena~ao da Razao, encarnada por urn Estado que
permanece surdo a reivindita~ao de Liberdade. Ape
sar dele, 0 homem realiza sua essencia pelos produtos
alienados de seu'trabalho e deveconcluir seu aperfei
c;oamento retomando £:ssa essenchl alienada para tor-
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nar-se transparente para si mesmo, homem total,·en
lim completo no termo da Historia. Essa inversao I' di
retamente oriunda da obra de Feuerbach: "0. fundo da
problem<itica filosofita e IU,erbachiana" (Ibid:; p. 39).

Segundo Althusser,e em 1845 que Marx rom
pe comessa concep~ao que baseia a historia e a polf
tica sobre uma essencia do homem, para substitui-la
por uma teoria cientffica da historia, artitulada sobre
novas conceitos de elucidac;ao como os de formac;ao
social, de lor~as produtivas, de rela~oes de produ~ao ...
Ele esvazia as categorias filosolicas de Sujeito, de ,es
sencia, de alienac;ao e opera uma crltica radical do hu
manismo vinculado ao estatuto inistificadorda ideolo
gia da classe dominante. Esse Marx, 0 da maturidade,'
recobre 0 periodo de 1845-1857 e permite a grande
obra cientifica da maturidade, 0 Capital, verdadeira
ciencia da produ.~ao, logo, da historia humana.

Essa cesura fundamental percebida no)interior
da obra de Marx so loi possivel pelo deslocamento do
nlarxismo do terreno dapraxis para 0 da epistemolo
gia. Marx teria rompido, delinitivame);lle, gra~as a' 0
Capital, cuja contribui~ao cientilica iguala-se aos Prin
cipia de Newton, com 0 ideologito: "Nos sabemos que
nao existe ciencia pura numa"condic;ap de putHicar-se
sell?- cessar [...] Essa purificac;ao, essa liberac;ao, so sao
adquiridas ao pre~o de uma incessante luta contra a
propria ideologia" (Ibid., p. 171). Ate entao. a obra de
Marx era recebida como a retomada da diaIetita hege- •
liana do ponto de vista ll1aterialista. Althusser opoe.
ternlo a termo, a dialetica em Hegel e em Marx. Este
nao se contenta em calcar aos pes 0 idealismo hegelia
no, mas teria construido uma teoria cuja estrutura e
totalmente dilerente, mesmo se a terminologia da ne
ga~ao, a identidade dos contrarios. da supera~ao da
contradi~ao ... permite pensar em grande semelhan~a

de percurso: "E imwssivel manter, em seu aparente
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rigor, a fic~ao da inversao. Porque, na verdade, Marx
nao conservou, ao jnverte-Ios" os termos do modelo
hegeliano de sociedade" (Ibid., p. 108).

Romper com 0 economicismo

Essa descontinuidade entre Hegel e Marx, per
cebida por Althusser, permite:lhe pensar em romper
com a vulgata economicista staliniana que se conten,

, tava em substituir a essencia politieo-ideologica de He:
gel pela esfera do economico "como essencia. Mas essa
critica do.mecanismo usado no pensamento marxista,
faz-se em nome da constrw;ao de uma teoria pura,
descontextualizada. Nesse sentido, ela ascende ao esta
tUlo de cie,lCia e, para Althusser, 0 materialismo diale
tieo. e a teoria que funda a cientificidade do materi.alis
n10 historico e deve, portanto, preservar-se de qual
quer contamina\ao ideologica que a assedia constante

'mente: "Ve-se que nao pode ser mais, em ultima ins
tancia, uma questao de inversao. Porque nao Sf ohten1
uma ciencia invertendo uma ideologia" (Ibid., p. 190·

A. vulgata mecanicista da teoria do renexo, Al
thusser substitui nma totalidade estruturada na qual 0

sentido e fun~ao da posi~ao de cada uma das instan
cias do modo de produ~ao. Assim, ele reconhece uma
eficacia propria asuperestrutura que em certos casos,
pode se encontrar em posi~ao de dominancia e, em
todos os casos, em nma rela~ao de autonomia relativa
quanto ainfra-estrutura. A. totalidade ideologico-poli
tica hegeliana, ,Althusser op6e a totalidade estrUlura
da do n1arxisnlo, estrutura conlplexa e hierarquizada
dife"rentelnente, segundo os momentos historicos,
pelorespectivo lugar ocupado pelas diversas instan
cias (ideologica, politica ... ) no modo de produ~ao, en
tendendo-se que 0 econolnico pe~manece detenni-
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nante em ultima instancia. A estrutllra, COIn Althu~

ser toma-se plural e decomp6e atemporalidade uni
taria em temporalidades multiplas: "Nao !la historia
enl. geral nas estruturas especificas de historicidade"
(ALTHUSSER, Louis. Lire Ie Capital. Paris: Maspero,
1965. l. 2. p. 59). So !la, portanto, temporalidades di'
ferenciais, situadas numa rela~ao de autonomia quan
to ao todo: "A especificidade de cada um desses tem
pos, de cada uma dessas historias, ou seja, de sua au:
tCi)llomia e independencia telativas, baseiam-se null).
certo tipo de articula~ao com 0 todo" (Ibid.,p. 47).

Althusser participa, portanto, de uma descons
truc;ao da historia, propria ao paradigma estrutural,
nao negando a historicidade, mas deeompondo-a em
unidades heterogerieas. A totalidade estruturada em
Althusser e deshistorizada e descontextualizada, tanto
rnais que e preciso distanciar-se do ideologico para
chegar a ciencia. 0 conhecimento (Geoeralidade III)
56 epossivel pela mediac;ao de urn corpo de conc~itos

(Generalidade II) que trabalha sobre a materia empf
rica (Generalidade I). Tal"abordagem assimila oobjeto
de analise do marxismo aos objetos das ciencias flsicas
e qufmicas, 0 que implica total descentra~ao do sujei-..
to: "E confundir ciencias experimentais e ciencias di
tas huminas" (NAIR, K. Marxisme ou Structura
lisme? Contre Althusser, 10/18, p. 192, 1"974).,

CritiC'!. do historicismo

Ao mesmo tempo que 0 Sujeito, qualquer con-.
cep~ao historicista e recusada porque ela viria perver·
ter ° horizonte teoFico, cientifico ao qual se quer 'as
cender: "A queda d~ ciencia na hist6ria eapenas indi
cio de uma queda teorica" (ALTHUSSER, Louis. Lire Ie
Capital. reM, 1971. l. 1. p. 170). Esseanti·historicis-
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mo passa pela decomposic;ao das temporalidades e a
construc;ao de uma totalidade articulada em torno de
relac;6es pertinentes em ~uma teoria geraJ. Mas, essa
totalidade encontra-se imobilizada enquanto estado
de estrutura, amaneira das sociedades frias, sem seT
telnida fIn suas contradi~6es internas, suas. possivels
superac;6es. 0 estado de estrutura substituL segundo
urn percurso metonfnlico, 0 cadaver- do sujeito desa
parecido e de sua histoncidade. Como e preciso vincu
lar essa estrutura atrofiada, congelada, a algum ponto
de saturac;ao, Althusser Ihe pa um ponto de apoio gra
c;as ao estatuto que ele confere ao conceito de ideolo
gia que vai desempenhar urn papel de piv6 similar ao
papel do simb6lico em Lacari ou Levi-Strauss. Althus
ser faz dele uma categoria invariante, atemporal. a
maneira do inconsciente freudiapo. Isso the permite
tornar Inais complexa 0 tipo de relac;ao puralnente
instrumental em uso na vulgata marxista, quando ela
considera a ideologia dominante como simples instru
mento da classe dominante.

Althusser eleva a instancia ideologica ao estagio
de verdadeira funC;ao, usufruindo de uma autonomia
relativa, que nao mais permite assenci-la, de maneira,
111ecanica, sobre 0 que a subentende. Mas, esse distan
ciamento ideo16gico incorre numa hipertrofia que ad
quire a forma de uma estrutura trans-historica para cuja
constrw;ao te6rica Althusser convoca. A eficacia do
ideologico desemboca, assitu, na criaC;ao, pelas praticas
induzidas, de sujeitos em situaC;ao de filiaC;ao absoluta
diante dolugar que lhes e assinalado, para: transforma-

( " .los em objetos mistUicados de forc;as ocultas representa-
das por urn novo sujeito da historia: a ideologia.
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capitulo 6

UMA HISTORIA SOCIAL DA
MEMORIA

o ROMANCE NACIONAL

A recuperat;ao da memoria pela historia

. Tanto os mecanismos da memoria, em sua com
plexldade; quanta a analise historica, em sua lingua
g~m e~Ulv~ca. remetem as dificuldades doc dizer e
tern, ~a multo tempo, s':lscitado Ulna verdadeira recu
~erac;ao do nivel melnorial pelo nivel historico. Para
pe~sa"r .as- re!ac;o:s entre memoria e hist6ria, epreciso,
de InICIO, dlssoclar esses dois' pIanos para apreender,
num segundomomento, as interrelac;6es. '
, ~~rante muito tempo, a historia foi identificada
~.mem~na. .E.m primeiro lugar, os mosteiros mU:Qiratn.
se de dISP.?SltIVOS necessarios para trac;ar os fundamen
tos de sua historia. Depois, 'em ligaC;aQ com esses polos
malS av.anc;ados da cultura ocidenta!, 0 poder politico
c~nstrUlu sua. propria historialInem6ria. E dessa sim
blOse que nasceu a historia da Franc;a (d. BEAUNE
Colette. Naissance de fa nation France. Paris: Gallima d'
1985). r ,

. Um dos lugares de~sa eIaboraC;ao foi a cidade de
Relms. carlos, 0 Calvo, faz dessa cidade, a partir de
845, ~n1 dos_centr~sadministrativos mais iInportantes
do relno. 0 arceblspo de Reims, Hincmar, contribui
~ara trans~ormar essa ~idade uum dos n1aiores centros
mtelectuals da segunda metade do seculo 19, supervi-

261

I



A (lisroria

sionando pessoalmente a atividade da Escola. criando
urn scriptorium e conservando, com cuidado, uma c.o
pia de toda a documenta~ao acumulada. Resulta dis
so urn fundo de arquivos excepcional. Hincmar man
te~ seus· anais ate a lnorte, em 882, COIn rnais de 75

anos. Ao 10ngo de seculo 10°, Reims, gra~as a sua bi
blioteca e a 'essa acumula\30, pennanece urn centro
inte1ectual de primeira grandeza e Richer, que perse
gue essa tratli~ao, lan~a-se em uma historia do reino,
com seu De Gal/arum Congressibus. No seculo lI, 0 de
senvolvimento da escola de Fleury. adquire a impor
tancia 'de. ReiIns; e os cronistas dessa prestigiada aba
dia estao na origem das Grandes cronicas de Fran(a, .
quando Hugues de Fleury decide, no inicio' do seculo
12, :escrever sua Historia Francorum,

o abade Suger

. Depois, a abadia de Saint-Denis sup1anta a de
Fleury para tomar-se 0 local de e1abora~a~) da histori.a
dos reis da Fran~a. Aquele que urn dla Lms vn quahh
cou de Pai da Patria, ,que loi conse1heiro de dois reis e
regente da Fran~a, e exatamente 0 abade de Saint-De
nis, Suger, eleito em lI22. Ele esta na origem de uma
grande muta~ao na vida monaca!. por sua relo~a de
lI27, marcada pelo selo da austendade, mas CilJO s~

cesso contribui para a lama e influencia de Saint-Dellis
a tal ponto que Suger e cada vez mais chamado, como
conse1heiro, para a corte real. Seu objetivo e ligar a pro
te~ao de Saint-Denis iJ pessoa flsica do rei, iJ prese;,~a de
seu cadaver nesses lugares. Urn acidente de saude de
Luis VIpermite a realiza~ao de seus desejos: Em II ~ 5:
Luis VI Iica gravemente enlermo e, acreditando-se a
beira da morte, convoca bispos, abades e padres: Suger
Iica iJ cabeceira do rei e la-10 prometer ser amortalhado
em Saint-Denis. Luis' VI melhora e, quando recal e, efe-
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,

tivamente, morre dois anos mais tarde, ele e 'enterrado
em Saint-Denis. 0 reino pertence entao a um jovem de

-17 anus e Suger desempenha, junto de Luis XI!. 0 pa
pel decisivo de conselheiro. _

Convehcido que a historia e 0 instrumento
maiselicaz de legitima~a'o, Suger escreve uma vida de
Luis VI. 0 Grande, verdadeiro panegirico, e~ que ele
se eslor~a em demonstrar as engrenagens da aUlorida
de real. Lois VI!. tendo decidido partir em cruzada, de
cide confiar 0 governo do reino a Suger, 0 quetraduz
a importancia que 0 abade adquiriu nas esferas da de
cisao polftica. Ele teria conseguido seu projeto de la
zer de Saint-Denis 0 patrono particular do reino en
quanto "cemiterib para os 'reis",

A historiogralia real prossegue em Saint-Denis
depois do desaparecimento de Suger. Mais tarde, Ri
gord, que temacesso ao~ arquivos do rei, e 0 autor da
historia quase olicial de Filipe Augusto, com a publica
~ao de Gesta Philippi Augusti. No lim do seculo 13, LUIS
IX chama 0 monge de Saint-Denis, Primat, para escre

-yer, em lingua vernacula, a historia do reino, Ele utili
za todas as cranicas da abadia de Saint'Denis para ela
borar uma historia· continua dos reis, difundida sob 0

nome de Cronica dos reis de Fram;a (d. GUENEE: Ber
nard. Les grandes chroniques de France. In: NORA,
Pierre (Dir.). Les Lieux de memoire. PaTls: Gallimard,
1986. t. 2, La Nation. p. 189-214).0 sucesso dessas
Cronicas e consideravel e seu conteudo torna-se auto
noma em rela<;ao a cultura dos clerigos para melhor
refletir os valores nobiliarios.

,
o mito das origens

o milo nacional (CITRON, Suzanne. Le Mythe
the national. PaTis: Ouvrieres, 1987) e atravessado por
uma .(ensao entre as proprietarios de origei11 troiana e
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aqueles de origem gaulesa da Fran<;a. A lenda da ori-,
gem troiana lorja-se no seculo 7° e perdura ate 0 secu
1016. Ela coma que Francion e seus companheirosdei
xaram Treia em chamas para lundar acidade de
Sycambria. Eles sao reencontrados dezanos mais tarde
em Gemlania sobre 0 Reno, come<;ando sua penetra
c;ao na G~lia no seculo 40

• Nas Grandes.,cronicas, a come
<;ar por Rigord e Guillaume Ie Breton, essa versao ad
quire mll vies ainda mais prestigioso pois Fra~c~o\n t~r

na -se 0 preprio filho de Heitor. Os frallcos sao, entao,
oriundos da lamilia real de Treia. A esse herei sem ves
tfgios~ pouco a pouco substitui-se urn heroi mais qtes
tado pelos textos, Antenor, um dos poderosos de Treia,
mal visto 'por Prfamo, que teria traido a cidade intro
duzindo nela 0 lamoso. cavalo. Ele teria sido. exilado.
pouco. depo.is da tomada da cidade, co.m 12.000 troia
nos (d. BEAUNE. Co.lette. Naissance de la nation France.
Paris: Gallimard, 1985). Mas esse herei tem 0 inconve
niente de ser pouco simpatico pelo alegado papel de
traidor. Por outro lado, ele nao e descendente de uma
linhagem real. Mas ele perman<;ce 0 slmbolo dessa su
posta fusao entre.troianos e gauleses que seria 0 cadi-
nh,) das popula(oes francas.

A partir do seculo 15, a ideruilica<;ao apenas com
os gauleses adquire amplitude; come<;a-se a duvidar das
origens troianas, mas e sobretudo Jean Lemaire de BeI
ges que renova a questao, em 1500, com a publica<;ao
das Ilustrafoes de Calia e singularidades de Troia. Adaptan
do-~e ao enfraquecimento do mito troiano, ele incorpo
ra os gauleses no n1\to das origens. Eles se tomaID, en
tao, os amepassados dos troianos. Ele laz dos gauleses
os portadoresde uma remawivel civiliza<;ao que dilun
diu seus ensinamentos ate 0 cora<;ao da cidade grega e
<le Roma, mundo pre-cristao que nao tem nada de bar
baro. 0 Illito troiano COl1seguia sua adaptac;ao. Incorpo-
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rando a historia gaulesa e a nascimento da nac;.ao fran
cesa, realiza-se na base de 'um duplo mito de origem
com base em uma lorte linha de clivagem que sera
reencontrada ao longo da t.tistoria nacional.

APROCURA DA FRAN<;:A

, 0 seculo 16, como ja '0 vimos, ve eillergir 0 so
nho de uma histeria perfeita, duplo lruto do progres
so da en.idic;ao e de uma relac;ao de proxin1idade com
uma mosofia da histeria. Cada teerico da historia
toma consciencia de uma possivel "historia nova". A
construc;ao dessa historia insere-se em Ulna visao evo
lucionista e numa confianc;a no futuro como capaz de
realizar 0 progresso da hUlnanidade. Esse evolucionis
mo refor<;a a concep<;ao de uma histeria que pode ser
total. podendo abrangertodos os aspectos da realida
de. Nada deve 'escapar ao olhar do' historiador. Ora, e
o mon1ento em que esta historiogra'fia humanista mo
biliza os homens de a<;ao, lortemente engajados na '
vida da cidade. O,contexto da constru<;ao do Estado
nlonarquico vai influenciar muito a produc;ao histori
ca. Toda uma memoria coletlva constroi-se enta() em
tomo de uma vontade politica. ados reformadores do
Estado. A lun<;ao do historiador oficializa-se. a memo
ria faz-se hist6ria, um processo de recuperac;ao enl
torno do esquema ,nacional. Quatorze histori6grafos
beneficiam-se de gratifica<;6es de corte da Fran<;a. en-

, tre 1572 e 1621. A histeria fica estreitamente ligada a
obra de constru<;ao de um Estado-na<;ao Fran<;a. to
rnado em cheio pela tormenta das guerras de religiao.

13 nesse contexto que Etienne Pasquier (1529
1615) procura as vias de elabora<;ao de lima historia
da Franc;a. Jurista de ~orma\ao, estudioso de Hotn1an
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e de Baudoin, ele fez seus estudos de direito em Pa
ris, depois na Italia. Ele representa bem esse ideal do
meio togado, atraido pela historia. Advogado, depois
·parlanlentar, ele realiza uma bela carreira, tornando
se advogado geral no Tribunal de Contas. Quando pu
blica 0 primeiro volume de sua obra, As pesquisas da
Franra, em 1560, esta-se em plena desordem nacio
na!. justamente depois da morte acidental de Henri II,
que conduz a uma regencia italiana, amea,ando a
unidade do reino; a paz de Cateau-Cambn'sis consa
gra grandes· perdas territoriais e, sobretudo, a hege
Illonia da Espanha na Europa ocidental e 0 cisma re
ligioso dilacera os franceses. Eessa situa,ao deleteria
que leva Pasquier a retomar 0 dossie nacional do pIa
no historico para dar-lhe uma identidade mais solida.
Ele decide entao, ernpreender uma vasta investiga,ao
sobre as origens da Fran~ baseada numa concep<;;ao
muiio ampla da disciplina historica que considera nao
SOluente 0 passado institucional, mas"todos os aspec
tos da vida enl sociedade, tanto a evolu<;;ao das tecni
cas quanto ados habitos alinlentares. Pasquier opera
UIlla prinleira r.uptura decidindo dirigir~se a seus lei
tores enllfngua'vernacula, 0 que responde a unla de
luanda nacional, a uma vontade po1itica e ao desejo
de atingir unl publico lllais vasto. Pasquier inscreve
sua obra na filia,ao de Bude e seu titulo evoca essa
preocupa,~o de pespegar certe:i:as em docuIllentos
verificaveis ja que ele nao escreveu uma Historia da
Fran,a, mas um ensaio de filologia erudita .que se
apresenta conlO Pesquisas da Fran,a.

o metodo que resulta delas consiste em con
ceder um lugar'maior '10 documento que ele preten
de fazer falar. Assim, seu relato e freqii'entemente
interiompido por longas cita,5es de documentos
que testemunham um novc) uso .das fontes p"Qf Pas-
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quier. Ele consagra grande parte de Slia pesquisa a
procma de documentos originais quer na biblioteca
do rei em Fontainebleau, nos registros do Pariamen
to ou ainda nos."Memoriais da Camara de Coutas ou
nos manuscritos de seus aluigos. Com base nessa
massa documentar~a, .Pasquier oJloca-se a questao
de saber quando comei;a a historia da Fran,a e ele
opera uma segunda grandeJuptura com a escrita da
historia em uso ate entao, pescat'tando omito troia
no. Ele rome,a seu relato das origens com os. galde
ses, num momento em que a lenda troiana ainda
esta viva. Pasquier nao aceita rnaisa domina<;;ao da
lingua latino? nem 0 predornfnio do direito fODlano.
Este n~o se aplica aos franceses, tao diferentes dos
romanos por seus "costumes, natureza e conlplei~

,.10". Pasquier pretende assinl fazer sobressair a sin
gul,aridade das tradi,oes nacionais, a originalidade e
a contribui,ao dos gauleses, fortalecidos pela contri
bui,ao dos francos que estariam na origem das su-

. cessivas instltui\oes de que a Fral1\a seria dotada. As
estruturas institucionais que essa continuidade en
carna e sua legitimidade sao, segundo Pasquier, os
pariamentos e so eles podem recha,ar as tendencias
centrifugas da nobreza que leva 0 reino para q de
grada,ao. Conferindo. espetacular promo,ao a,;s
gauleses, Pasquier pretende .demonstrar.que a Fran
<;;a existe antes dos reis, antes de sua igreja, antes de
sua nobreza e antes mesnlO de Rama. Ele se baseia
no relato da Guerra dos gauleses de Cesar, para rnos
trar que os gauleses tiJlham atingido um grau de ci
viliza,ao superior ade seus vizinhos, bret5es ou ger
manos. Segundo Pasquier; a historia e urn instru~

mento de valor pedag.6gico, uma diftisao de urna
identidade nacional, distinta da ra,a e do Es1ado,
definida por seus c9stumes, sua lingua, sua cultura.
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A LEGENDA DOS REIS: MEZERAY

a seculo 17, esse "Grande Seculo", acentua a
instrumentaliza<;ao do saber hlstorico a servi<;o de uma
monarquia reluzente. a poder politico deseja que 0

historiador glorifique 0 monarca. a Estado absolutista
supervisiorla seus- histori6grafos e a escritura historica
torna-se servente dQ conformismo. A forma da n~rra-'
<;ao historiea' prevalece sobre a mensagem porque e
preciso agradar aos comanditarios, aos poderosos, para
ser recqnhecido como os "artesaos da gloria". Privile
g~a-se as retoricos que resgatam Cfcero e Tito Lfvio.

Enqllanto o.seculo 16 pareceu desembara<;ar-se
da lenda troian~, 0 seeulo 17 retorna a suas origens
troianas' que Ihe parecelll mais nobres. 0 erudito Ni
colas Freret ganha seu sustento quando, em 1714, ele

. apresenta uma Menloria den10nstrando 0 absurdo da
tese das origens troi'anas diante da Academiadas Ins
cri<;6es e I' levado, por alguns meses, para a Bastilha.
Nesse contexto de glorifica<;ao do poder, Scipion Du
pleix (1569-1661). cantor da monanJuia do direito di
vino, publica de 1621 a 1643 uma Hist6ria geral da
Fral1,a com a Estado da Igreja e do Imperio, na qual 0 au
tor, nao recuando diante de nenhun1 anacronismo,
faz Clovis' usar uma peruca.

a Estado torna-se 0 maior agente de impulso
das pesquisas historicas. Colbert funda, em 1663, a
Academia real d"s Inscri<;aes e Belas Letras para 'ins
ta urar unla polftiea das artes, letras .e ciencias. Ela ten1
par principal finalidade organizar a historiografia do
reino. Os historiadores recebem pensao do· rei e os
membros da Academia veem sua elei<;ao submetida it
permissao do rei em pessoa que deve ratiticar que eles
sao "de bons costumes e de probid"de reconhecida".
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E por iniciativa de Richelieu que Fran<;ois E1.1
des de Mezeray (1610-1683) empreende a escritura
d~ uma Hist6ria de Fral1,a de Faramol1d ate agora, em
tres volumes, aparecendo entre 1643 e 1651. Eleito
para a Academia francesa, em 1648, Mezeray torna- .
se historiografo da Frant;a, em 1664. Historiador ,mais
conhecido do seculo, sua Hist6ria de Franra tera gran
de sucesso e sera reeditada ate 1830. Mezeray retoma
a lenda troiana e da seu avitI itquela, saida da historia
parlamentar: de um pacto carolingeo como origem da
r:al:za. Ele Inscreve.se1.1 projeto no bojo de uma ade
sao a parria. "Nao ha fidelidade nem afeto superior
aos que devemos apatria", escreve ele (Mezeray, ci
tado porBIZIERE, Jean-Maurice; VAYSSIERE, Pierre.
H,stolre et Historiens. Paris: Hachette, 1995. p. 98). Esse
apego l.he fa.z defender uma historia religiosa ligada a
urn ra~lOnahsmo galicano. Ele re_elisa, portanto, a a1.1
tonomla de_muitas personalidades da historia religio
sa em rela<;ao ao Estado, dessacralizando a hist6ria e
interpretando a Idade Media em term os de hist6ria
polftica e institucional e realizando uma transferencia
de sacral~dad~ sobre a pessoa do rei e sohre seu regi
.me monarqulco. Enquanto tal, Mezeray, 0 tinieo ea
paz de trazer luz para a obscuridade desse n1undo
marcado pela opacidade das campanhas, atormenta
do pelos demanios da fome e das revoltas.

Mezeray nao se contenta, contudo, com U111a
genealogia dinastica que .ele relativiza parqlle ele deve
responder as ,euriosidades de seu tempo e nao escon
de os abusos passados "daqueles que se acostllmaram
a fazer valer suas faltas" (Ibid.). Ele inova conferindo
111lportancia aiconografia: "0 olho deseansa nela tan
to quanta 0 espfrito e ela forneee entretenimento ate
mes~o para aqueles que nao sabem ler" (Ibid.). Ele
tambem se interessa rela historia cotidiana dos fran-
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ceses, pelas condi\oes eq:m6micas e sociais a ponto de
denunciar, em 1668, em um Resumo que provoca 0

descontentamento de Colbert, as injustic;as do impos
to e das taxas, 0 que the vale uma reduc;ao de sua pe\1
sao, mesmo conservando a func;ao de historiografo.

Mezeray encarna uma tensao propria a sua fun
c;ao olicial e aos progressos da erudic;ao que 0 conduz a
elaborar urn lnetodo; privil~giando 0 acesso aos origi
nais e uma grande atenc;ao aos trabalhos de seus pre
decessores. Ele escreve assim urn rnanuscrito com 0 ti
tulo "Para uma historia de Franc;a perfeita" que indica
que the convir!a retomar oS' 6.000 estudos da historia
de FranC;a que 0 precedem, de ir estudar os arquivos na
Alemanha e desaliar as hagiogralias.Ele lica a mei.o ca
minho entre a tradic;ao historica e a filiac;ao erudita,
'senl verdadeiralnente trilhar UUla Oll outra via.

Desde 0 seculo 16, as "hist6rias gerais" da Fran
\a tornararn-se un} genero a parte que conhece seu
apogeu no seculo 17, pelo fato de serem encomenda
das pelo Estado monarquico. No seculo 18, esse gene
ro e provido de.regras especilicas e corresponde a um
atestado de patriotismo. Introduzido no ensino dos
colegios, ele se torna a dominio privilegiado da inova
c;ao pedagogica. 0 legendario nacional destaca essas
historias da Franc;a do dominio sagrado. A origem mo
11arquica adVenl s.enlpre, no seculo 18, do rnito de Fa-

, tamond. Diaiue dos eruditos que questionam sua
existencia, as historiografos continuam a 'utilizar essa
figura nlitica conlO 0 verdadeiro nucleo da hist6ria na-.
donal. Con'1. Faraulond, a hist6ria da Franc;a inscreve
se nun} telupo Initico,' em torno do inicio'absoluto que
prossegue pela historia dos' reis.,

A perenidade da func;ao real sendo ,assim rea
firmada, as historias da Franc;a deviam fazer passar as
reis sob 0 olhar do tribunal da historia, exaltando as
bans soberanos para edificar as' gera\oes futuras e
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destinando aos infernos as maus principes. Vln certo
numero de virtudes servem para praticar discrimina
c;oes 'necessarias: a justic;a, a coragenl, a bondade"a
sabedoria, ou ainda 0 arnor pelo povo. Entre as bans
soberanos, dois conhecem uma pronl0\c1o espetacu
lar: Sao Luis, no seculo 17, que setorna objeto de um
verdadeiro culto, .como protetor dos reis de prenome
Luis, encarnando a sacralidade da func;ao monarqui
ca. No seculo 18, e Henri IV que, por sua vez, torna
se objeto de culto (d. GRELL, Chantal. L'Histoire entre
erudition et philosophie. Paris: PDF, 1993). Eentao que
se fixa a imagem que a posteridade guardara: a do
penacho branco, da galinha na panela, do rei shn
pies, franco, petto de seu povo, a comec;ar da obra
que Ihe consagra Haudouin de Perefixe, Hist6ria.,do
Rei Henri, a Grande, publicada em 1661. Henri IV e,
de fato, 0 heroi dos Bourbons chegados, ao poder par
seu intermedio, fundad'or de um novo ramo e pro
messa de renovac;ao.

A BATALHA DAS ORIGENS

A tese germanista

Vma controversia historiografica atravessa 0 se
culo 18, em torno da querela dos germanistas e dos
romanistas. Ela tem !yor base a origem na qual se fun'
da a nac;ao Franc;a. Sao sobretudo os teoricos da histo
ria, engajados nos combates politicos, que animam a
debate, apoiando-se no passado nacional para expor

. suas H:ses. 0 representante mais replttado das teses
germanistas e 0 conde de Boulainvilliers (1658-172;2)
Guja- obra. Historia do antigo governo da Franra, publica
da cinco anos depojs de su~ m~)fte, em 1727>Segun-
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do Boulainvilliers, os franceses sao, na origem, urn
povo de companhdros de armas, iguais entre e!es e
iguais a seu rei que e s6 0 general de uma'annada li
vre. A conquista da Galia pelos francos c0t:lstitui 0 ver
dadeiro pilar da na,ao Fran,a. Resulta desse mito de
origem urn poder que 0 regime monarquico pouco a
pouco u~urpou da aristoc!acia, questionando as liber
dades da ordem aristocratica., Essa tese se quer uma
contesta,ao do despotismo em nome de uma longa le
gitimidade hist6rica. Ela designa, twma guerra de
duas ra,as, 0 verdadeiro motor da hist6ria.

A tese romanista

Contra essa tese romanista, 0 abade Dubos
(1670-1742) abra,a, com outros, como 0 marques de
Argensol1 ou Jacob-Nicolas Moreau, a tese adversa,
romanista, que e!e exprfme na publica,ao de 1734,

. Hist6ria crftica do estabe/ecimento da monarquia francesa
na Gdlia. Ao contrario de Boulainvilliers, Dubos apre
senta a conquista'da Galia pelos francos COlUO uma
ilusao historica. Como aliados dos romanos, francos e
romanos teriam vivido em pi' de igualdade. Segundo
Dubas, 0 tema das duas ra~as e puran1ente initologi-'
co. Ele contesta a v~idade da tese da conquista. Se
houve uma 'invasao franca, a simbiose foi total- entre
cOl)quistadores e conquistados. Dubos legitin1a assiIn
o poder monarquico como encarna,ao dessa simbiose.

, Montesquieu acolhe a tese de Dubos com mui
to sarcasmo: "Eu diria que ele tinha mais espirito que
luzes, n1ais luzes -que saber, mas esse saber era despre
zive! porque, de nossa hist6ria e de nossas leis, ele sa
bia bern as grandes coisas" (MONTESQUIEU. De /'esprit
des lois. Paris: Les Belles Letlres, 1950-1961). Montes-'
quieu faz 'sua grande parte das teses de Boulainvilliers,
mas acrescentando uma clausula que limitava conside-
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ravelmente seu alcance quando ele considera que os
gauleses tiveram a possibilidade de optar pela lei fran
ca em certas condi,6es, partilhando, em parte, os pri
vilegios dos vencedores. 0 abade Mably (1709-1785)
serviu-se desse argumento em suas Observa~5es sabre a i

hist6ria de Fran~a para retomaras teses germanistas
contra as pretens6es aristocniticas. Ele ampli6u a igual
dade dos antigos frapco' de Boulainvilliers para 0 con-
junto do povo galo-romano. '

Nossos antepassados os gauleses

, Nesse seculo 18, ao·longo do qual a supremacia
francesa encontra-se ameac;ada, urn patriotislllO exa

. cerbado 'serve de antidoto aos revezes que 0 pais co
nhece e, no plano historiogriifico, essa situac;ao suscita
uma admirac;ao espetacular por Unossos antepassados,
os gauleses" (c!. GRELL, Chantal. L'Histoire entre erudi
tion et philosophie. Paris: PUF, 1993). Contudo, no inicio
desse seculo, faz-se pouco caso desses ub;hbaros" cuja
evoca,ao era antes 0 qualificativo para designar a gros
seria. Preferia-se 0 passado romano. Na Encyclopedic,
pode-se ler 0 artigo consagrado Ii arte gaulesa. ".13 pre
ciso desviar os olhos desses tempos horrfveis que sao a
vergonha da natureza". A impressao geral era, portan
to, francamente negativa sobre um povo percebido
como cfueL barbaro, supersticioso e agradece-se aos
romanos por·poiiciarem nossas regi6es.

No meio do seculo, a inversao da imagem e ra
dical. Procura-se nesses que se tornam nossos ances
trais as qualidades de coragem e os gauleses sao, en
tao, os exemplos de urn povo intn'pido diante dos ad
VerSarl?S amea,adores da Fran,a. Seu fisico um pou
co rude t~rna-se--val1tajoso porque eles encarnaln as
qualidades da for,a lisica: sao homens, grandes, de
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olhos azuis e olhar feroz, Quanto ao plano moraL eles
sao possuidos pelo espirito de liberdade e independen
cia. Sua friJgalidade assemelha-os aos espartanos, Eles
igrioram as ardis e a mentira e nao sao mais conside-',
rados urn povo idolatra. Ao contrario, elt;S 'honraol a
Ser supremo e seus druidas rivalizam com os sabios da
Antigiiidade. Alias, longe de se limitar as'qualidades
guerreiras, os ga uleses sao tambem 'poetas, vibrando,
com 0 relato de seuS bardos, Essa visao de um passa
do mitico gaules conhece enorme sucesso na segunda
Inetade do seculo, a ponto de recensear-se 18 titulos
sabre esse teola nos vinte liltimos aDOS do Antigo Re
gime, ou seja, quase urn titulo por ano.-

A guerra das ra<;as

No seculo 19, essa batalha das origens reapare
ce num outro contexto, 0 da legitima,ao da Revolu
,ao francesa, resultado de uma guerra das ra,as
quando Augustin Thierry dedica-se a escrever uma
Historia da Fran,a, opondo-se aos legitimistas que
consideranl que -0 parentese deve ser ,fechado. En
qlJanto os ultras, favoraveis a Charles X e ao retorno
da bandeira branca, referem-se as teses de Boulain
villiers sobre as origens germanicas da Fran,a para
justificar as prerrogativas da nobreza francesa, os li
berais, em geraJ, e Augustin Thierry, em particular,
identificam 0 CODlbate de emancipa<;~o do Terceiro
Estado a uma luta de ra,as empreendida pelos galo-,
rOlnanos contra os invasores Germanos,

Thierry situa a Revolu,ao como 0 ponto de
confluencia de uma luta de emaneipa,ao de indige
nasoprimidos: "Pareceu-me que, apesar da distancia
dos tempos, alguma coisa da conquista dos barbaros
ainda pesava sobre nosso pais e que, do sofrimento
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, . ]
do presente, .podia-se remQntar, degrau por degrau,
ate a i.ntrusao de uma,ra\a estrangeira no seio da Ga
lia e a sua domina<;ao violenta sabre a ra~a indfgena.
Para confirmar essa via do que eu pensava, vi abrir
se diante de mim um a~senal de armasnovas, para a
polemica em que eu estava engajado, contra as ten
deneias reaeionarias do governo, pus-me a estudar e
a extrair tudo 0 que .existia escrito, en professo, sobre a
antiga monarquia francesa e sabre as institui<;oes da
Idade Media" (Augustin Thierry, Dix ans d'etudes
historiques, 1834, pref"eio, eitado por GAUCHET, Mar
ceL Philosophie des sciences historiques. Paris: PUL, 1988.
p. 37), Essa visao de uma historia animada por um.
motor constitutivo de sua inteligibilidade sera, mais
tarde, retomada par Marx que transformara a ideia
de uma longa guerra de ra,as em luta de classes.

Da politica da memoria ao

Evangelho nadonal

A gera,ao liberal do inieio do seculo 19, em seu
,combate contra os ultras, preocupada em preservar as
aquisi,6es da Revolu,ao francesa e dando ao regime
de monarquia constitueional uma legitimidade salida,
esfor,a-se por dar ao poder, a partir de 1830, uma me
moria nacional enraizada~ Fran<;ois Guizot e 0 artifice
da implanta,ao dessa memoria nacionaJ, en'luanto' \
ministro de Instru,ao publica, entre 1832 e 1837. Por
isso, Guizot pode conjugar sua dupla identidade de
historiador e de agente politico. Em 1833, ,ele consti-
tui a Sodedade ,da hist6ria da Fran,a, cujo objetivo e
"popularizar 0 estudo e 0 gosto de nossa historia na-·
eional numa liia de critica sadia e, sobretudo, pelapro
.cura e 0 emprego de documentos originais", Desde
1833, Guizot pede a todos osprefeitos que fa,am pes-
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quisas nas, Qibliotecas publicas, arquivos departamen
tais e comunais, para reunir todos os manuscritos que
tivessem rela~ao com a historia nacional. Isso repre- .
sentou uma etapa importante na constitui~ao do ro
mance nacional e correspondeu a necessidade cres
cente da historia e, especialmente, de historia nacio
nal nesse inicio de seculo (d, DELACROIX, Christian;
'DOSSE, Fran<;ois; GARCIA, Patrick. Les Courants
historiques en France, XIX'-{X' siecle. Paris: Armand
Colin, 1999).

o grande mestre, 0 que vai reinar sobre 0 ensi~
no da historia nesse fim do seculo 19 e inicio do secu
10 20 e Ernest Lavisse. Nele, reunem-se tres pilares do
espirito republicano: a culto da eiencia, a da p,hria e a
da laicidade. 0 que a marcou, como toda sua gera<;ao,
foi a derrota de 1870 e ele nao cessa,,! de trabalhar '
para apaga-la. Para issd, convem recriar a unidade de
uma na<;ao dividida' e enfraquecida pela corte de
1789. Era preciso reeonciliar as franceses com seu pas
sado longinquo, voltar a dar-Ihes raizes profundas
para que eles compreendessem que a fronteira nao e
mais interior mas exterior. Aliando preocupa~ao me- .
todica e pedagogica, Ernest Lavisse vai se tornar 0

grande sacerdote, a grande ordenador de uma manu
'men!al Histaria de Fran,a, publicada pela Haehette e
que sera a resultado de um trabalho coletivo de vinte
'anos entre a assinatura do contrata (1892) e a pubH- .
ca,ao do ultimo volume (1911).

Ernest Lavisse encarna uma verdadeira repu
blicanizq,ao da memoria. Ultrapassando a quadro
universitario, ele se torna 0 professor na e para a na
,ao. Seu sucesso e tal que ele recorr~ ao manual La
visse, 'chamado '<0 pequeno Lavisse", no qual tadas
as crian<;as da escola publica vao aprender muito,
cedo a historia de sua nai;;ao. A FranC;,a e, entao, una,
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inteira, a mesma de Vercingetori" a Valmy e a relata
historico e a das batalhas heroicas ao longo das quais

, mu~tas sacrificaram sua vida a patria. A III Republi
ca:e ap:esenta~a ~omo 0 ~elhordos mundos possi
velS e e a partIr dlSSO que os regimes anteriores sao
julgados.

o sentido dessa historia e claro. Lavisse fiul
tipliea as interven<;6es para reafi~mar as finalidades
do ensino da historia: "Escutai bem quando vas en
sinam a'historia da Fran,a. Nao a tomeis COl)J a pon
ta dos labios, mas com tada a vossa inteligencia e
todo vossa cora,ao... ,Nenhum pais prestou tao
grandes e tao longos servi,os a civiljza,ao e a gran
,de poetaingles Shakespeare disse a verdade quando
escreveu: "A Fran,a e a soldado de Deus". Que cada
um de vos eoneeba claramente a conjunto dessa
maravilhosa Historia. Vas bebereis ai a forc;a neces
saria para nao ceder ao desanimo e tambem a firme
vantade de tirar nossa patria do abismo em que ela
tombou" (diseurso pronunciado durante uma distri
bui,ao de premios, dirigido as erian<;as das Eseolas,
1872). Para as adultos, aos futuros instrutores, La
visse nao e menus claro em suas recornenda~6es:

"Se ele nao se torna um cidadao compenetrado de
seus deveres e urn soldado que ama sua bandeifa 0

instru'tor tera perdido seu tempo. Eis a que oprof~s
sor de historia deve dizer aos mestres na Eseola Nor
mal como conclusao de seu ensino" (Ernest Lavisse,
artigo Histoire, em BUISSON, Ferdinand. Dictionnaire
de pedagogze, 1855).

o historiador nao tem nenhuma duvida sohre
sua fun<;ao que e central na na<;ao. Par seu mito das
origens, ele permite finalizar seu relata e legitimar a
presente pelo passado.
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DISTIN<;:AO 'ENTRE DUAS MEMORIAS: BERGSON

No diaJogo que ele nao deixou de manter, com
as ciel1cias de sua epoca, Bergson, que procura articu
lar a metafisica com as descobertas mais recentes da
ciencia, esfor~a-se por acolher 0 que aparece de "OVO

sobre 0 psiquismo humano, evitando toda forma de
reducionisD;J.O. Quando, em 18 de abril de 1861. 0
doutor Broca demonstra que urn paciente tornara-se
afasico na seqiiencia de um choque que lesara 0 lado
esquerdo de seu cerebro,- imp6e-se a tese da Jocaliza
~iio das faculdades linguageiras numa parte do cere
bro. "Foi a idade de ouro das10caliza~6es"(VIGNAUX,
Georges. Les Sciences cognitives, une introduction. Paris:
La Decouverte, 1992. p. 98). Essa tese comempla uma
tendencia reducionista exemplificada, no seculo 18,
por La Menrie, em ~ua obra sobre 0 homem maquil1a.

Bergson reage, recusando tanto 0 obscurantis
mo quanto 0 cientilicismo. Ele leva em considera~iio

as aquisi~6es das descobertas de Broca, opondo-se as
generaliza~6es que julga abusivas. Ele critica seu "lisi
calismo", levando em conta outros trabalhos sobre
afasia como os de Pierre Marie sobre a afasia de Wer
nicke. Esses trabalhos levam-no a corisiderar que a

.consciencia ultrapassa 0 organismo. Se Ita uma liga~iio

entre 0 cerebro e os fenomenos de consciencia, pode-'
se deduzir illsso que "seria possive! ler num cerebro
tudo 0 que acontece na consciencia correspondente"
(BERGSON, Henri. L'Energie spirituelle. Paris: PUF,
1991. p. 842).

, Quando Bergson deillca-se a escrever Materia e
memoria; publicada em 1896, sua interven~iio situa-se
sobre 0 terreno do dialogo com as cH~ncias para' de
monstrar em que sentido elas nao podem sustentar
posic;;6es reducionistas. ~ata-se entao de reagir aos
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trabalhos de Theodule Ribot, autor de Doen,as da me
moria, _que considera, em 1881, que as ciencias do ce
rebro demonstram a localiza~iio p,recisa das lembran
~as. E 0 confronto com essa tese que conduz Bergson
a diferenciar dois tipos de. memoria. Ele illstingue, de
fato, uma memoria-habito, que advem da parte sen
sorio-motora do corpo e unla memoria-pura, coesten
siva da consciencia em relac;;ao adurac;;ao. 0 dinamis
mo desta ultima resulta, segundo Bergson, de uma re
lativa autonomia ,em relac;;ao a seu suporte corporal.
Em Materia e memoria, Bergson pretende demonstrar

. que 0 passado sobrevive de duas maneiras distinta_s: I)
nos rp.ecanismos motores; ,2) nas lembranc;;as indepen
dentes. Ele chega ate a considerar que se poderia re
presen~ar duas memorias teoricamente independen
tes. 0 dinamismo proprio a memoria-pura res).llta de
uma combinatoria entre tres elementos: ,dois eDl posi
~iio oposta, a lembrati~a pura de um lado e a percep
~iio do OlIlrO e cuja rela~iio efetua"se gra~as a media
~iio da lembran~a-imagem.

E a rela~iio com'0 tempo que e discriminante
nessa illstin~iio e Bergson toma 0 exemplo da diferen
~a entre uma habilidade como a recita~iio de um texto
decorado e aquele da evoca~iio dalembran~a, propria
ao aprendizado 'que adv~m de urn acoDtecinlento sin
gular. "No caso da memoria-habito, 0 passado e 'ativa
do' e incorporado ao presente sem distancia; no caso'
da memoria-Iembran~a a anterioridade doaconteci
meDto rememorado e 'marcada', enquanto pernlane
ce 'niio-marcada' na memoria-habito" (RIC<EUR,

. PauL La Nature etla Regie: Paris: Oillie Jacob, 1998. p.
175). Resulta disso, segundo Bergson, que rememorar
e memorizar sao dois fenomenos distintos que nao se
interpenetram, 0 que nao autoriza a mistura reduCio
Dista desses dois dOlllinios.
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A DISSOCIA<;:AO HIST6RINMEM6RIA

Halbwachs

o merito datentativa de delimitac;ao de um.ob
jeto memorial especifico, no campo da investigac;ao das
ciencias sociais, e do sociologo durkheimniano, Mauri-

j ce Halbwachs. No inicio do seculo, ele opos; termo a
termo, os dois universos, colocando do lado da nlem6
ria tudo 0 que flutua, 0 concreto, 0 vivido, <'> multiplo,
o sagrado; a imagem, a afeto, 0 magico, enquanto a
historia caracteriiar-se-ia por seu carater exclus'iva
mente crftieo, conceitual, problematico e laicizante,
Vma distinc;ao tao radicallevaria avisao que a historia
so comec;aria quando terminasse a memoria, Essa dis
tinc;ao foi, para Maurice Halbwachs 0 ponto de partida
de uma rel1exao inovadora sobre a maneira pela qual
uma memoria coletiva enrafza-se.e se fixa em comuni
dades sociais concretas (HALBWACHS, Maurice. Les
Cadres sociaux de La memoire. Paris: F. Alcan, 192 5. Reed.
Albin Michel. 1994). Mas ele parte do postulado' de
uma historia que estaria do lade de uma fisica social
fora do vivido. De fato, Maurice Halbwachs esfor~a-se

por distinguir historia e memoria e fornecer urn qua,
dro antitetico.

A meni.oria esta inteiramente do lade do vivido,
enquanto as "acontecimentbs hist6ricos desempe
nham a mesmo papel que as divis6es do tempo mar
cadas sabre um relogio ou determinadas pelo' caleilda
rio" (HALBWACHS, Maurice. La Memoire collective.
Paris: PUP/Albin Michel. 1997. p. 101). A historia en
contra-se, pertonto, relegada a uma temporalidade
puramente exterior, um tempo de fora, simples con
cha vazia e puro receptaculo do vivido existencial. En-
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quanto a memoria e concreta e pode ser comprovada
pelos multiplos lugares de cristaliza~ao stendhaliana, a
hist6ria encontra-se na vertente da separac;ao tearica,
A disciplina historica encarna, portanto, "um saber
abstrato" (Ibid., p. 120) indispensavel para restituir
um passado fora da dimensao do vivido.

A recupera~ao da memoria pela historia releva,
portanto, d" construc;ao de um mito na medida em
que, para Maurice Halbwachs', "a historia so comec;a
no ponto em que a tradic;ao termina, no momento em
que se apaga ou se decomp6e a memoria social" (Ibid.,
p. 130). Ele torna absoluto 0 corte entre 0 que el~
considera como duas dimens5es irredutiveis uma a
outra, A nlemaria coiettva ajJresenta-se ~om~ mn rio
que alarga seu leito ao longo de seu curso sabre uma .
linha continua, enquanto a histaria carta, recorta pe
rfod,os eprivilegia as diferenc;as, as mudanc;as e outras
descontinuidades: "No desenvolvimento contfnuo da
memoria coletiva nao ha linhas de separa~ao nitida
mente trac;adas, como na historia" (Ibid., p. q4).
Alias, se a memoria situa-se ao lado da fragmenta~ao,

da pluralidade dos grupos e dos individuos que sao
. seus vetores efemeros: a historia esta do lade do nni-

cidade, da afirmac;ao do Um: "A historia e uma e so se
pode .dizer que so existe uma historia" (Ibid., p. 135).

A concep~ao que Halbwachs veicula da disci
plina histarica e estreitamente "positiva" para me

·Ihor fazer valer os direitos da nova sociologia dur
kheimniana de abarcar todo 0 campo social. Ele
apresenta a historia como 0 lugar da objetividade
absoluta, da nao-implicac;ao do sujeito historico, da
simples transcri~ao do que estava apenas no plano
factual. A postura do historiador e entao "aqueia de
Sirius,ao abrigo de qualquer julgamento normativo

281



A histeria

e afastado de qualquer apego memorial: "Nao se
pode reunir, num unico' quadro, a totalid~de dQs
acontecimentos passados com a coildi,ao de desta
ca-los da memoria dos grupos que guardam sua ~

lembran,a" (Ibid., p. ,137). E0 trabalho de corte que
espedfica a obra hist6rica, destacada de seu contex
to, para melhor assumir uma posi,ao de dominio
em nome da eIiciencia de seu metodo cientiIico de
ab~tra<;ao e usar seus1

p~6prios operadores, alijados
de qualquer procura identitaria.

'A oposi<;ao: historia/memoria

Eapartir dessa cesura que se pode pensar uma
memoria em seu funcionamento espedfico e e dela
que Pierre Nora parte quando define, em 1984; o.ob
jeto dos Lugares de memoria: "Memoria, historia: lon
ge de ser sinanirnos, tomarnos consCiencia de que
rudo asop6e. A memoria I' a vida, sempre leyada por
grupos vivos e, nesse sentido, ela esta em evolue;:ao
permanente, aberta it dialetica da lembran,a e da
amnesia,' inconsciente de suas"sucessivas deforma
,6es, Vllineraveis a todas as utiliza,6es e manipula
<;oes, suscetiveis de longas latencias e subitas revita
.liza<;oes. A historia e a reconstru<;ao problemMica e
incompleta do que nao I' mais. A memoria I' um Ie
nameno sempre atual, urn vinculo vivido no presen
te eteino; a historia, uma representa,ao do passado.
Por ser'efetiva e magic,!, a memoria so se contenta
com detalhes que a confortam: ela se alimenta de
lembran,as opacas, globais, ou flutuantes, particula
res ou simbolicas, sensivel a todas as transferencias,
censuras, telas ou proje,6es. A historia, porque ope
r~,ao intelectual e laicizante, chama analise e qiscur--
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s'o eritico. A memoria instala a lembran,a no sagra
do, a historia a desaloja, ela senlpre torna prosaico"
(NORA. Pierre. Les-Lieux de memoire. Paris: Gallimard,
1984. p. XIX. t. J, A Republica). A retomada dessa
diCotomia tern, certamente, urn valor e'!1rlstico num
primeiro tempo, aquele da, subversao interior de
unla hist6ria-Inemoria por uma hist6ria-crltica, mas
ela rapidamente abre espa,o, pelo dever'imperioso
da memoria, para uma reapro'xima,ao inelutavel en
tre 'esses dois polosque sao a memoria, de urn lado,
e a hist6ria, de outro, todas as duas modificadas pela
prova da experiencia de uma dupla problematiza,ao
no seio da qual 0 carater abstrato, conceirual da his
toria transfoflnou-se a ponto de renunciar apreten
sao de tornar-se uma fisica social cortada do vivido.

Alias! a multiplica,ao dos estuctos sobre a me
moria coletiva permitiu compreender nlelhor a com
plexidade de seu modo de funcionamento e tornou
possivel sua abordagem eritfca. 0 falso dilema da es
colha a fazer entre 0 p610 de uma hist6ria fundada
sobre seu contrato de verdade e 0 de uma mem6ria
alimentada no tronco da fidelidade transforma-se
hoje, na hora de uma verdadeira oscila,ao historio
graJica, em conjun,ao alimentada por multiplas fide
lidades it prova da verdade expressa pelos'trabalhos
de uma nova historia social da memoria. Ao prirnei
ro rnovinlento que assegti.ra 0 primado do olhar cri
tico, do distanciamento, da objetiva,ao e da desmito
logiza,ao, segue-se um segundo tempo, complemen
tar, sem 0 qual a historia seria puro escotismo, aque
Ie de uma coleta do sentido, que visa it apropria,ao
das diversas sedimenta,6es do sentido, legadas pelas
gera,6es-precedentes, dos possiveis nao confessados
que unem 0 passado dos vencidos e dos mudos da
historia.
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PROBLEMATIZAR A MEM6RIA PELA HIST6RIA

Os jogos da memoria sobre a historia

Os recentes estudos da historia social da memo
ria demonstram a que ponto essa oposi<;ao canonica
entre historia e memoria nao e pertinente. A propria
aproxima<;~o dessas duas no<;oes lembra a dimensao
humana da dimensao historica. Esse questionamento
da separa<;ao radical. praticado por Maurice Halb
wachs,' e da intera<;ao entre os dois domfnios, pra~ica

da pelo Estado nacional, tern por efeito urn desloca:
mento do olhar historico, iniciado par Georges Duby,
em seu estudo sobre alamosa batalha de Bouvines (Le
Dimanche de Bouvines. Paris: Gallimard, 1973): ele nao
se limita a restituir 0 que rea"lmente' aconteceu, isto e,, .
quase nada, nesse ilustre domingo de 27 de julho de
1214, mas demonstra que 0 que constitui esse dia
como acontecimento imposto sobretudo por causa de
seus vestigios: "Fora deles, 0 acontecimento nao e
nada" (IbId., p. 8). A lembran<;a tao distante de Bou
vines so pode ser conservada a partir do momento em
que loi entranhada, enquadrada na consciencia cole
tiva. A metamorfos, dessa memoria torna-se objeto
da historia, tanto quanto 0 acoritecimento efetivo em
seus estreitos'limites temporais. 0 estudo dosjogos 'da
memoria e do esquecimento dos ve'stigios des~ela

como "a percep<;ao do lato vivido propaga-se em on
das sucessivas" (Ibid., p. 14). Por meio de uma inves
tiga<;ao sistematica da memoria coletiva, Philippe Jou
tard tamb~m eprecursor nesse domfnio quandO'esta
belece 0 projeto:de examinar os (undamentos do ran
cor persistente que opunha as d-uas comunidades ce
venolas. Ele constata que essa clivagem data, ~a reali-
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dade, da segunda metade do seculo 14. Antes, a his
toriografia era unanime em reprovar a revolta ca01i
sarda. Ela nao conseguiu, contudo, apagar as magoas
e reunificar a. comunidade regional. Joutard lan<;a,
entao, a hipotese, que ele testa nos camponeses ce
venois, de uma memoria oral subterranea, e ele em·
preende a primeira verdadeira pesquisa hist.6rico-et
nografica.a partir de 1967. Essa pesquisa estabelece a
existencia de uma tradi<;ao oral em torno do aCQnte
cimento traumatico da revolta camisarda e de sua re-. I

pressao, memoria recalcada" e enraizada: "Esse estu
do espera ter mostrado que uma pesquisa historio
grafica nao pode ser separada de urn exame das
ment,llidades coletivas" (JOUTARD, Philippe. La
Legende des camisards, une sensibilite au passe. Paris:
Gallimard, 1977. p. 356).

Vma historia de segundo grau

Esse deslocamento do olhar historiador corres
ponde a reviravolta historiografica atual, segundo a
qual a tradi<;ao so vale como tradicionalidade,·enquan
to ela aleta 0 presente. A distancia temporal n50 e uma
vantagem mas uma ferramenta para uma apropria<;ao
das diversas estratifica<;oes desentido de acontecimen
tos passadQs transforn1ados em acontecimentos "su
persigllific~dos" (RICCEUR, Paul. Evenement et sens;
Raisons pratiques, n. 2, p. 55,1991). Essa concep<;ao
descontinuista da bistoriCidade, privilegiando 0 carater
irredutfvel do acontecimento, couduz a um'questiona
mento da visao teol6gica de uma Razao historica cOm
pletando-se Segundo um eixo orientado.

Essa retonlada reflexiva do acontecimento su
.persignificado esta na base de uma constru<;ao n~ura

tiva constitutiva das identidades fundadoras ou de
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identidades negativas. Esse deslocamento de olhar,
sem negar a pertinencia do necessario momento me
todico, critico, confere prevalencia aparte interpreta
tiva da historiit, edefinida porPierre Nora quando ele
caracteriza a momenta historiogratico atual: "A via
esta aberta a uma outra hist6ria; naa mais os deter
minantes, mas seus efeitos; nao mais ac;6es memori-'"'
zadas nem mesmo comemoradas, mas 0 vestigia ,des..;
sas ac;6es e a jogo das comemorac;6es; nao os aconte
cimentos por si mesmos, mas sua construc;ao no tem-.
po, 0 apasar e 0 ressurgir de s'uas significac;6es; nao 0

passado tal como aconteceu, mas seus reempregos
sucessivos; nao'a tradic;ao, mas a maneira pela qual e
constituida e transmitida (Pierre Nora, Comment on
ecrit l'histoire de France? p. 24).

o que esta ern jogo ea tomada de consciencia,
pelos historiadores, do estatuto de segundo grauae
seu discurso .. Entre historia e memoria, 0 fosso nao

-esta eliminado. Deve-se evitar a impasse ao qual
uma grande separa,ao conduz, mas tambem a fusao
dessas duas dimens6es.

as ,ensinamentos da psicanaIise

Nesse sentido, a prarica psicanalitica pode ser
sugestiva para a historiador: a analisando fala e, par
meio do afloramenfo do inconsciente em seu dizer sob
a fonna de peda,os de relatos incoerentes, sonhos, atos
falhos ... 0 objetivo echegar ao tertno de uma coloca
,ao em intriga' inteligivel, aceitavel e constitutiva de
sua identidade pessoal. Nessa investiga,ao, a paciente,
segundo Freud, passa par duas media.;oes. Em primei
ro lugar, a de um outro, a daquele que escuta, a psica
nalista. A presen,a de um terceiro que autoriia a c6n
tar e indispensavel aexpr~ssao da memoria mais dolo-
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rosa, 'traumatica. 0 paciente fala diante de uma teste
munha que 0 ajuda a leV-antar as barreiras' da memo
ria. A segunda media,ao e a da propria linguagem do

. pacienJe que e aquela de uma comunidade especlfica.
Essas duas mediac;6es dao urn enraizamento so

cial ao relata, para transmuta-Io em pratica. 0 dispo
sitivo da cura, pela presenc;a de urn terceiro, cria uma
forma particular de intersubjetividade. Quanta ao
proprio .dizer do paciente, seus relatos entremeados de
relatos que 0 precedem,' sao, portanto, ancorados
Duma .memoria coletiva. 0 paciente expressa uma in
teriorizac;ao da memoriol coletiva que cruza sua Ine·~

moria pessoal, extravasada pela preocupa,ao da co
munica,ao da transmissao intergeracional, par injun
,ao da Zakhor (Lembra-tel), da tradi,ao do Antigo Tes
tamento (YERUSHALMI, Yosef Hayim. Zakhor. Paris:
La Decouverte, 1984). Essa memoria origina-se de urn
tecido ao mesmo tempo privado e publico. Ela advem
como emergencia de Uln relato constitutivo' de uma
identidade pessoal "emaranhada nas historias" (Wi
lhelm Schapp, em Geschichtenvestrickt, 1976, trad.
francesa de Jean Greisch, Enchevetre dans des histoires.
Paris: Cerl, 1992) que faz da memoria uma memoria
partilhada. .

o segundo grande ensinam;nto que se pode ti
far da pratica analitica e a carater ferido da memoria
cUjo~ mecanismos complexos tendem a recalcar os
traumatismos sofridos e as lembran,as muito doloro- .
sas. Estes estao na origem de diversas p~tologias. Dois
ensaios de Freud tem par objeto a tratamento da lem
[iran,a no plano coletivo. Eles poem em evidencia,
em escala individual, a papel ativo da memoria, 0

fato que ela determina em trabalho. A cura analitica
contribui para um "trabalho de leinhran,a" (FREUD,
Sigmund. De la technique psychanalytique. Paris: PUF,
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1953. p. 105-115) que deve passar atraves de lem
bran<;as-telas,' fontes de bloqueios que conduzem ao
que Freud qualifica de compulsao de repeti<;ao no pa- .
ciente condenado a resis-tir apegando'-se a esses sinto
mas. a segundo uso do trabalho da memoria, invoca
do por Freud, e mais conhecido ainda, i 0 "trabalho
do luto" (FREUD, Sigmund. Mhapsychologie.. Paris:
Gallimard, 1952. p. 189-222). a luto nao e apenas
afli<;ao, mas verdadeira negocia<;ao com a perda do
ser amado, um lento e doloroso trabalho de assimila
<;ao e de desprendimento. Esse movimento de reme
mora<;ao pela lembran<;a e pelo distanciamento pelo
trabalho do luto demonstra que a perda e 0 esqueci-'
mento estao no centro da memoria para evitar-Ihe
perturba<;6es.

Assim, diante das injun\oes atuais segundo as
quais h" um imperativo categorico que advem do
dever da memoria, Ricceur, inspirando-se na pratica
analitica, op6e uma outra abardagem, a do trabalho
da memoria. Ele ve, nesse fenorneno, uma analogia
passivel no plano da menloria coletiva. As memorias
individual e coletiva tern de manter unla coerencia
na dura<;ao em torno de uma identidade que se ins
creve no telupo da a\ao. Nesse sentido, e a essa
·identidade do Ipse (d. RICCEUR" Paul. Soi-Meme
comme un· autre. Paris: Seuil, 1990). dilerente da
Mesm~ce, que se refere essa travessia experencial da
memoria em torno do tema da promessa. Consta
tam-se ai situa<;oes muho contrastadas em que, em
certos casos,confrontam-se com "urn passado que
nao quer passar" e, em outros, com atitudes de fuga,
de oculta<;ao consciente ou inconsciente, de nega<;ao
dos momentos mais traumatieos do. passado.

288

Uma historia social da memoria

Entre 0 «muito» e0 ('pouco» da memoria

As patologias coletivas da mem6"ria tambem
podem manilestar-se por situa<;6es ae plena memo
ria, de repeti<;ao cuja "comemora<;ao" e tendencia a
patrimonializa<;ao do passado na Fran<;a sao um belo
exemplo ou ainda por situ'a<;6es contraria" como a
de, "basta de memoria", como e 0 casu em todos os
paises totalitarios dominados pela memoria manipu
lada: "0 trabalho da historia compreende-se como
uma proje<;ao do plano da economia das puls6es para
o plano da tarefa intelectual, desse duplo trabalho de
recorda<;ao e de luto"·(RICCEUR, Paul. Entre
memoire et histoire. Projet, n. 248, p. II, 1996). ,

Ii assim que a memoria e inseparavel do tra
balho do esquecimento. Como lembra Tzvetan To-,
d~rov: "A ,memoria nao se opoe ao es'quecimento.
as dois termos que contrastam sao 0 apagar (0 es
quecimento) e o· conservar; a memor~a e sempre e
necessariamente uma intera<;ao dos dois" (Les Abus
de la memoire. Paris: Arlea, 1995. p. 14). Borges ja
ilustrara 0 cararer patologico daquele que tudo re
tern ate mergulhar' na loucura e no obscurantismo,
com sua historia: Funes, el memorioso (Funes ou la
memoire. Fictions. Paris: Folio, Gallimard, 1957. p.
127-136). A memoriae, portanto, em rela<;ao a his
toria, urn modo de sele<;ao no passado, "Uma cons'
tru<;ao intelectual e nao um fluxo exterior ao pensa
mento. Quanto a divida que guia 0 "dever de me
llloria" elaesta no cruzamento da tri'ade passado
presente-futuro: "Esse choqoe de retorno de visao
do futuro sobre a do passado e. a contrapartida do
movimento inverso do ernpreendimento da repre-

. senta<;ao do passado sobrea do futuro" (RICCEUR,
Paul. La marque du passe. Revuede mhaphysique etde
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morale, n. 1, p, 25, mars 1998). Longe de ser urn
simpl,s fardo que deve ser carregad" pelas socieda
des do presente, a divida pode tornar-se a mina de
sentido com a condi,ao de reabrir a pluralidade das
memorias do passadoe de explorar a enorme fonte
dos possiveis nao averiguados., Esse trabalho nao
pode se realizar sem a dialetiza,ao da memoria e da
historia, distinguindo, sob 0 registro da historia-cri
tiea, a memoria patologica que age COllIO compulsao
de repeti\,ao e a memoria .viva Duma perspectiva de.
reconstru,ao: "E libertando, por meio da historia, as
promessas DaO mantidas ou recalcadas pelo curso '
posterior da historia que 'urn povo, uma na\,ao, uma
entidade cultural podem atingir uma concep,ao
aberta e viva de suas tradi,'oes" (Ibid" p. 30-31).

o FUTURO DO PASSADO

A memoria plural; fragmentada, hoje ultra
passa, de todos os lados, "0 territorio do historia
dor". Instrumento maior do vinculo social, da iden
tidade individual e coletiva, ela'se encontra no cen
tro de urn verdadeiro jogo eespera do historiador
q~e ele lhe devolva, tarde demais, 0 sentido, a rna-

\. .oeira da psicanalise. Durante muito tempo instru..
mento de manipula,ao, ela pode ser reinvestida
numa perspectiva aberta para 0 futuro, fonte de rea
proyria,ao coletiva e nao simples museografia am
putada de presente. A mem_oria, pres5upondo a pre
sen,a da ausencia, permanece a liga,ao essencial
entre. passado e presente, desse dificil di,Hogo entre
o mundo dos mortos e 0 dos vivos. Ciencia da mu-
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dan,a como 0 dizia Marc Bloch, a historia elimina,
pouco a pouco, os caminhos obscuros e complexos
da memoria ate em seus modos de cristaliza\,ao e~·

tremas, tanto ideais quanto materiais para melhor
e~mpreender os processos de transforma\,ao, os res
surgimentos e rupturas instauradoras do passado.
Bern longe das leituras. Bern longe das leituras fil
tradoras que so tern por ambi,ao acumular casos e
procurar-Ihes as causas, a historia social da memo
ria permanece atenta a qualquer altera,ao como
fonte de movimento do qual Ii preciso seguir os efei
tos, Ela tern por objeto urn ausente que age, urn ato
que so pode ser atestado se for objeto de interroga
,ao de seu outro: "Bern longe de ser urn relicario ou
o lixo do passado, ela [a memoria] vive de acreditar,
dos possiveis e de espeni-Ios, vigilante, a espreita"
(CERTEAU, Michel de, L'Invention du quotidien. Paris:
Folio, 1990. 1. Arts de faire,p, 131),

Revisitar as zonas de sombra

Os trabalhos sobre as zonas de sombra da his
toria nacional multiplicam-se, Quando Henry Rous
so "ocupa-se" com 0 reghne de Vichy, naD e para re
pertoriar 0 que aconteceu de 1940 a 1944. Seu obje
to historico come,a quando Vichy nao Ii mais urn re
gime politico em exerdcio. Ele aparece conlO sobre
vivencia das fraturas que gerou na cODsciencia na
cional. Eentao que ele pode evocar "0 futuro do pas
s~do" (ROUSSO, Henry, Le Syndrome de Vichy. Paris:
Points-Seuil, 1990), Sua periodiza,ao utiliza explici
tamente as categorias psJcanaUticas, mesmo se estas
sao utilizadas de mandra puramente analogica. Ao
trabalho de luto de 1944-1954 seg'ue-seo tempo do
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recalque,depois 0 retorno do recalca~o, antes que'a
neurose traumatica transforme-se em fase obsessiva.
A pouca memoria sobre esse perfodo logo se segue
um perfodo de excesso' de memoria a ponto de
Henry Rousso ter a necessidade, de publicar, em
1944, com Eric Conan, Vichy, um passado que nao pas
sa (Paris: Fayard, 1994. Reed. Coil. Folio-Histoire,
Gallimard, 1996), que alerta contra os abusos da me
moria. Mais ah~m desses retornos pato~ogicos, 0 con
texto epropicio aessa incessante reciclagem do pas
sado. De infcio, existe a crise de futuro que nOssa so
ciedade ocidental conhece e que incita a-recidar

, tudo como objeto memorial. Alias, 0 imperio do ins
ta;'taneo suscitado pelos modernos,meios tecnologi
cos tem por efeito um sentimento de perda inexora
vel. combatido por frenesi compulsivo no empenho
de recuperar um presente que parece escapar-lhe.
Essa rea~iio, legftima em seu prindpio, tem, porem,
um efeito perverso, recentemente desbancado par
Henry Rousso: "Essa valoriza~iio impede. um real
aprendizado do passado, da dura~iio, do tempo de
corrido e ela pesa sobre nossa capacidade de visllali
zar 0 futuro" (La Hantise' du passe. Paris: Textuel.
1998. p. 36).

Emuito dificil encontrar a justa distancia para
evitar a repeti~iio.de atitudes neuroticas. Ela exige
dos passageiros do presente que somos e, em primei
ro .Iugar, dos historiadores, assumir e transmitir a
memoria nacional quando se esgota 0 tempo das tes
temunhas. E 0 caso da historia do genocidio e do pe
dodo de Vichy, na Fran~a. Ora, esse dever de inemo
ria lembra ao historiador sua fun~iio dvica, a de um
"soldado sentinela" (Lucette Valensl. Annales ESC. n.
3, p. 498, mailjuin 1993) que nao produz, sobre os
grandes traumatismos do passado "um saber frio. Ele
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partlClpa da constrw;ao e depois da transmissao da
memoria social" (Ibid~, p. 498).

A historia da memoria eurn imperativo e deve
beneficiar-se de todo aporte crftico do olicio do histo
riador se se quer evitar as patologias de uma nlemoria '
freqiientemente cega, como foi, durante nluito teln
po, ate os anos setenta, 0 caso do regime de'Vichy. A
conexaa entre historia e memoria tarnou-se muito
forte e 'sem esse elo a historia seria apenas escotismo,
au pura exterioridade se, como Riccrur, Jembramos 0

quanto 0 presente e afetado pelo passado. 0 historia
dor nao tern 0 monopoHo dessa reaproxima<;c3o, COlliO

bem precisa Lucette Valensi: "Os modos de elabora~iio

de urn grande trauwatismo eos 'modos de transmissao
da memoria coletiva sao multiplos" (Ibid.. p. 499). Em
rela~iio a isso. Pierre Vidal-Naquet assinala, com hu
mor, que a historia ernuito seria para ser deixada para
os historiadores, lembrando que as tres obras que
rnais contribuiram para 0 conhecimento do ext~rmi

nio dosjudeus nao fbram escritas por historiadores,
mas por Primo Levi (romancista), Raoul Hilberg (cien
tista politico), e Claude Lanzrilann, com a publica~iio

de Shoah (VIDAL-NAQUET, Pierre. Le deli de la'Shoah
a l'histoire. In: . Les Juifs, la memoire et Ie present.
Paris: La Decouverte, 1991. 1. p. 223-234).

Nos anos oitenta, 0 aparecimento das propostas
de antigos colaboradores e de seus jovens e muitos
emulos "negacionistas" lembram ao historiador seu de
ver de memoria, 0 comprornisso com a verdade da dis
ciplina a qual ele pertence. E nesse quadro que Pierre
Vidal-Naquet desempenhou um papel decisivo na con
tra-ofensiva dos historiadores diante dessas teses nega
cionistas (VIDAL-NAQUET, Pierre. Les Assassins de la
memoire. Paris: La Decouverte, 1987). Quanto aos res-'
gates desse sombrio'periodo, os historiadores sentem a

293

) .



A historia

necessidade urgente'de restemunhar, de transmitir sua
, mem6ria para as gera,6es 'futuras par tados as meios de

que disp6em,

o ,silencio nao eesquecimento

A hist6ria da memoria e particularmente ex
posta a complexidade par sua situa,ao central de in
terrela<;ao problenlatica, em todas as ciencias sociais,
entre 0 individual e 0 cole,tivo. Ii que demonstrou Mi
chael Pollak a prop6sito da mem6ria dos deportados,
retornados dos campos de extenninio. :p_~squisando

com as sobreviventes de Auschwitz-Birkenau" ele faz
a exposi<;ao de que 0 silencio nao e0 esquecimento. 0
sentimento de culpa enterrado no co~a<;ao da sindro
Ine dos sobreviventes, bloquead9s entre, a raiya de
transmitir e a imp6tencia de comunicar (POLLAK,
MichaeL L'Experience concentrationnaire., -Essai sur Ie
maintien de I'identite sociale, Paris: Metailie, 1990). Essa
e a fun<;ao daqueles que devem ,contextualizar essas
111enl0rias. Eles tern par tarefa apreender os lirnites
!luluantes entre as pQssiveis do dilO e do nao-dilO e
facililar, assim, a trabalho de luto dos irlllividuos. As
.lnenl0rias coletivas COlno as mem.6rias individuais es
tao sujeitas a 11lultiplas contradic;6es, tensoes e recons
Iru,6es. Ii assim que a "silencio sabre si - diierente do
esquecimento - pode ser condi,ao necessaria para a
comunica,ao" (POLLAK, Michael. Memoire, oubli,

'silence. In: ' . Une identite blessee. Paris: Metailie,
I993.p, 38), •

'A maneira I)ela qual Lucette Valensiesluda a
grande batalba dos tres reis de 1578, um dos mais
sangrentoS confrontos do seculo 16 entre Islamismo e
Cristandade, conduziu-a a uma interrqgac;ao que par
te das analises de Rica:ur sobre a ·identidade na'rrati'-
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va para restituir os usos sociais da 111e1110ria : "Narra
,ao, diremos nos, implica memoria": lendo esta pro
posi,ao em Tempa e relata, de Paul Ri,cceur, liz como~
ela.pudesse ser Invertlda. Lembrar e contar uma his
toria: por fragmentos, sem duvida, par clar6es disper
sos, ',mas e precise uma histQria ... Ha, portanto, uma
forma de atividade narrativa, de "coloca,ao' em enre
do". que me autorizava resgat.;tr os ressurgimentos da
lembran,a nos textos escritos que nos deixaram por-'
tugueses e marroquinos" (VALENSI, Lucette, Fables de
la memoire. La glorieuse bataille des trois rois. Paris: Seuil,
1992, p, 275).

ENTRE REPETI<;:AO E CRIATIVIDADE

A coloca,ao em enredo pode eslar a servi,o da
mem6ria-repeti,ao, sob as formas ritualizadas das co
meJllOra,6es, 0 jogo das comemora,6es lende adiale
tica da ausencia tornada presente por uma cenografia,
uma teatraliza<;ao e uma estetizac;ao do relato. 0 rita
permite entreter.a memoria reativando a parte criativa
do acontecimento fundador, de identidade coletiva .
Bssa fun~ao do rita como corte necessario, refer-encia
no transcorrer indiferenciado do tempo:foi bem perce
bido por Saint-Exupery: "0 que e um rilo? diz 0 pe
queno principe: Ealguma coisa muito esquecida, diz a
raposa, E 0 que faz que um dia seja diferente dos ou
tros dias,. uma hora das outras horas". (Le Petit Prince.
Paris: Gallimard, 1988. p, 70). 0 rito eum marcador de
identidade par sua capacidade de eSlrutura,ao da me
moria, cia qual ele r.epresenta a cristalizac;ao de carna
das sucessivas, sedimentadas. A nlemoria coletiva nao
se situa, contudo, exclusivamente no eixo da retnemo-
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ra,ao, porque a propria media,iio do relata empurra-a
para a criatividade e contribui para fotjar uma neces
saria reconstrw;ao, no sentido que Jean-Marc Ferry
atribui ao registro reconstrutivo do discurso (FERRY,
Jean-Marc. Les Puissances de /'experience. Paris: Cert
1991).

Ediflcil encontrar " equilibrio entre a repeti,ao
do mesmo, do identico, que pode representar um fe
chamento para 0 outro 'e, de outro lado, a atitude de
fuga diante do passado, do legado memorial transmi
tido, amaneira d.e Nietzsche: "E possivel viver, mesmo
viver feliz, quase senl nenhuma menloria, canl~ a de
monstra a aninlal; rn~s e absalutamente impassivel vi..:
ver SelTI esquecimento. au para explicar rneu assunto
de forma nlais simples: ha urn grau de ins6nia, de ru
mina,ao, de sentido historico, al<"m do qual 0 ser vivo
encontra-se abalado e finalmente destruido, quer se
trate deum "individua, de urn povo ou de umacivili
za,ao" (NIETZSCHE, Friedrich. Considerations inaetue
lies. Paris: Gallimard, 1874. II, p. 97. (Coli. Folio Es
sais). Essa atitllde tern 0 merito de valorizar a neces
sario esqHecinlento, mas, levada ao extremo, pode ser
fonte de parologias profundas da memoria e, portan'
to, da identidade.

o esquecimento pode s~r concebido numa
perspectiva construtiva. E 0 que demonstra Ernest
Renan em sua comunica,ao, de 1882, sobre "0 que e
uma na,ao?", evocando um verdadeiro paradoxa da
identidadenacional, plebisciro de todos os dias, no in
teriar da tensao enve a a~esao a urn patrim6nio co
lllum e 0 esquecimento das magoas e ,traumatismos
passados: "0 esquecinlento e eu diria, 0 eno histori(:o,
sao fatores essenciais da cria,ao de uma na,iio" (RE
NAN, Ernst. Qu 'est-ce.qu 'une nation? Paris: Presses Poc
ket, 1992. p. 41). Esse esquecimento necessario lem-
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bra que nao compete ao passado reger 0 presente,
mas, ao contrario, lembra a a,ao presente que deve
utilizar 0 jazigo de sentido do espa,o e da experiencia.
Ea isso que se dedicou Jorge Semprun em A escrita au
a vida, quando ele lembra como, deportado, tendo'
atravessado 0 indizivel e a morte, ele escolheu 0 es
quecimento temporario para continuar a viver e a
criar. Mas 0 esquecimento de faros traumaricos pode
tamhem ter por efeito seu "retorno, sob a forula de es
pectros que assombram 0 presente. A memoria flutlla,
entaQ, nunla zona de sombra, nao demarcada, conde'
nada-a. errancia e pode manifestar-se de maneira peri
gosa quando e onde nao se espera, podendo estar na
origenl de violencias aparentemente incongruentes.

Mais alem da conjuntura memorial atual, sinto
matica da crise entre duas categorias meta-historicas, 0

horizonte de espera, a ausencia de projeto de nossa so
ciedade moderna, Ricceur lembra a fun,ao de agir, da
divida etica da historia ctiante do passado. 0 regime de
historicidade, sempre aberto para 0 futuro, certamente
nao e a proje,iio de urn projeto plenamente pensado,
fechado sobre si mesmo. A propria 16gica da a,ao man
tern aberto 0 campo dos p"bssfveis. Nesse sentido,
Ricceur defende a,no,ao de ut\>pia, nao quando ela e 0

suporte de uma logica louca, mas como fun,ao libera
dora que "impede'0 horizonte da espera fundir-se com
ocampo da experiencia. E isso que manteln a separa
,ao entre a esperan,a e a tracti,ao" (RICCEUR, Paul. Du
texte ill'action. Paris: Seuil, 1986. p. 391). Ele defende,
conl a mesma firmeza, 0 dever, a dfvida das gera~oes

presentes diante do passado, fonte da etica da respon
sabilidade. A fun,ao·da historia permanece viva. A his
toria.. nao e orfa r como se acredita, desde que responda
a.s exigencias do agir. A fratura dos deternlinismos, in
duzida pela reabertura sobre as possiveis nao revelados
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do passado, sobre as previsoes, e,xpectativas, desejos e
temores dos homens do passado, permite atenuar a
fratura poslUlada entre 0 questionamento da verdad.e
que seria 0 apanagio do historiador e uma busca de Ii
delidade que seria a mola do memori~lista. . ,.

A constrw;ao, ainda por vir, de uma hls,ona so
cial da memoria permitiria pensar junto essas duas
exigencias: "Vma memoria submetida a prova crftica
da hist6ria nao pode mais visar a fidelidade sem pas
sar pelo crivo da verdade. Uma hist6ria substituida
pela 111en16tia no movimento da dialetica da retros
peo;ao e do projeto nao pode'mais separar a verdade
da lidelidade que se apega, em 'ultima analise, as pro
messas nao cumpridas do passado"' (RICCEUR, Paul.
La marque du passe. Revue de mitaphysique et de mora
le, n. 1, p. 31, 1998). Assim, 0 luto das visoes teleole
gicas pode torna"r..,se uma chance para revisitar, a par
tir do passado, os multiplos possiveis do presente para
pensar 0 mundo de amanha.

CONCLusAo

~ 0 historiador encontra-se, hoje, cada vez mais
solicitado par pressao de uma demanda social que 0

confina aurgencia de fun<;oes cada v~z mais numero
sas. Em razao da antigilidade de seu magisterio e de
uma excepcionalidade francesa que chegou ate aver
urn presidente da Republica, Fran~ois Mitterrand, co
mover-se diante do pouco caso'que se fazia do ensino
da disciplina histerica, 0 historiador e chamado como
conselheiro do principe". no exercfcia de seu pader, e
c:hamado para esclarecer os meios de comunica<;ao 50-'

bre uma atualidade fervilhante e mundial, e chamado
para reconstltuir 0 corpo de uma identidade cada vez
mais fragmentada. Alem das fun~oes tradicionais do
historiador, como a de fazer a passagem entre as gera
~oes, ele e depois chamado a ba"a dos tribunais em
grandes processos como a processo Papon.

Essas multiplas solicita~oes convidam 0 histo
riador a um esfor~o reflexivo sobre a natureza de slla
pnhica, ao meSilla tempo que as obstaeulos nunea es
tao lange e as curto-circuitos perigosos e fontes de
derrapagens 11aO cantroladas. Recentemente, urn his
toriador publicou uma obra que pretendia liberar para
seus leitores as confissoes dos arquivos (BARTOSEK,
Karol. Les Aveux des archives. Praga-Paris-Praga, 1948
1968. Paris: Seuil, 1,996) como se os arquivos conles
sassem par si mesmos, sem a mediac;ao do historiador
que Ihes coloca as questoes. Se a descoberta de novas
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fontes, inaeessiveis durante muito tempo, deve, evi
dentemente, cteslocar 0 olhar do historiador sobre 0

passado, a ingenuidade pre-critica, pre-metodica, pro
pria a pretensao de eonfiss5es extraidas de arquivos
que falar'ianl por si, mesmos, revela os riseos de uma
instrumentaliza\ao do conhecinlento historico para
fins de tornar espetaculo as tragedias do passado.

A iniciativa tol11ada pelo diretor do periodico Li
beration, Serge July, de organizar uma mesa-redonda de
historiadores em torno de Raymond Aubrac para res
ponder as teses de Gerard Chauvy (CHAUVY, Gerard.
Aubrac Lyon 1943. Paris: Albin Michel, 1997) semeou
perturba\ao entre os participantes. desse eonfronto, nao
tanto pe!a coerencia do engajamento de Raymond Au
brae nas fileiras da Resistencia, ,mas pela eonfusao pra
ticada entre duas fun~6es: a de juiz e a de historiador.

Refletindo sobr~ a tensao propria a essas duas
. func;oes diferentes, ° historiador Ginzburg, recente'
mente, interveio no quadro do caso Sofri conI uma
obra de titulo evocador, 0 juiz e 0 historiador (Ed. Ver
dier, 1997). Ele se espant~ em como os juizes pod~m
condenar, sem outras provas que as palavras de urn
arrependido, COln vinte e dois anos de prisao, urn an
tigo dirigente de Lotta Continua, suspeito de ter coman
dado 0 assassinato de urn eomissario no inicio dos
anos 1970. Ginzburg aproveita para lembrar asregras
intangiveis da opera~ao. historiogratica, que sao a pro
cura da verdade e as provas para apoia-Ia.

o recente processo de Papon reveloll a grande
diversidade de atitudes entre os historiadores de oficio
convocados ao pretorio, traduzindo uma situa\ao de
desconforto e de duvida quanto ao seu estatulo. Se os
especialistas da epoca como Jean-Pierre Azema ou
Marc-Olivier Baruch e muitos outros aceitaram teste
nlunhar eln Bordeaux, enquanto outros, conlO o'ldire:
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tor do IHTP (Instituto de historia do tempo presente),
Henry Rousso, recQsararn 0 convit~ por recusar ~ con
fusao de papeis.· Rousso considerou especialmente
que a justi~a nao poderia ser frustrada pela presen~a

massiva dos historiadores e ele invocou 0 fato que 0

historiador de oficio nao pode, em semelhante caso,
invocar nem a eompetencia propria it testemunha
ocular nem a .competencia do perito. Chamado ao tri
bunal, ohistoriador nao esta, de fato, nem na posic;ao
do perito psIquiatra que recepe 0 dossie nem a posi~ao

do perito capaz de comunicar uma lei cientifica valida
em qualquer circunstancia. Em relac;ao a isso, Rousso
denunciou 0 risco "de tet 0 ar de paparazzi do passa
do" (La Hantise du passe. Paris: Textue!, 1998. p. 101).
Par sua vez,.o historiador Jean:Noe! Jeanneney alerta
contra 0 exagero e 0 grande risco de 0 historiador en
gajar-se no juramento juridico de dizer toda a verda
de. "E 0 que nao se pode prometer sem uma ~specie

de embriaguez intelectual"(Le Passe dans Ie prttoire.
L'historien, Ie juge et Ie journaliste. Paris: ,Seuil, 1998. p.
15). Para evitar a confusao de generos, 0 historiador
Rene Remon,d sugeriu ctistinguir entre acer'teza cien
tifica, a opini~o provavel e a convic~ao pessoal, 0 que
nao exclui 0 eomparecimento do historiador enquan
to testemunha, mas nos estreitos limit.es da etica de
responsabilidade, propria a sua fun~ao.

Assistiu-s,e receptemente aexplosao, em pr3\'3
publica, do que se qualificou de "querela dos historia
dores", na Alemanha, cerca de 1986, que teve sua
versao francesa nao menos espetaeular e polemica,
em 1997, em torno da publica~ao do Livro l1egro do co
munismo. Em torno desse passado que nao quer pas
sar, desses crimes e de sua memoria, das diversas for~

mas da tragedia do.secu10 20, duashistorias, a do co
nlunisnlo e a do naz:ismorentraram em choque.
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De urn lado do Reno, Ernst Nolte, Michael Stur
mer, Andreas Hillgruber, entre outros, desenvolveram
teses visando a tornar banal 0 horror nazista, verberan
do 0 lato que a barbarie vinha de longe, do oriente so
vietleo, que teria lornecido urn modelo de sociedade
carceral, simplesmente retomada, no lado alemao, pe
los adeptos de Hitler. 0 filosoloalemao Haberrnas rea
giu vivamente em Die Zeit aquilo que qualilleou como
sendo "uma maneira' de Iiquidar os danos" (Les
tendances apologetiques dans I'historiographie
contemporaniste allemande, Die Zeit, II juil. 1986; re
tomado em Devant ['histoire. Paris: Cerl, 1988, p. 47-5&).

Na Fran<;a, a polemica cristalizou-se, p,0uco de
pols, em 1997, em torno da publica<;ao, por Robert Lal
lont, do Livro negro do comrmismo, cuja introdu<;."o de
Stephane Courtois, contestada por ceftos autores da
obra como Nicolas Werth e Jean-Louis Margolin, colo
cava no mesmo plano nazismo e comunislno, como
duas manifesta<;6es similares da mesma essencia.

Ess·as controversias nos letTlbram que a historia
permanece um campo de batalhas, 0 lugar de 'con
frontos primordiais onde se joga nao tanto 0 passado
enquanto tal mas as grandes escolhas do presente.
Diante dessas polemic,!s, a rea<;ao nao deve ser de ca
lalrios tentando evita-Ias pelo escapismo. A paixao
que elas desencadeiam e Iegltima. Entretanto, os his
toriadores devem aferrar-se a urn cetto nlnnero de re-
gras consti~utivas de seu afieio. _

Para que esses conflitos de interpreta<;ao possam
adarar os debates em curso no espa<;o publico, 0 histo
iiador deve interrogar a tradi<;ao especulativa, filosofi
ca, que relletiu sobre no<;6es utili~adas, as vezes ing~
nualnente, pelos historiadore~ COD10 as de temporah
dade, de seqiiencia de acontecimentos, de relato, de
causalidade, de verdade ... Assim como. os historiadores
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devem ficar atentos areflexao filosofica sabre essas no
<;6es, os filosolos devem considerar em sua rellexao,
que a pratle,; historiadora euma opera<;ao especllica.

A ~paisagem historiografica atual caracteriza-se
por Ulna tensao entre dais palos durante muito tel11
po considerados como alternativos, mas que podelll
ser pensados de maneira complementar. De urn lado,
alguns pesquisadores colocam 0 acento na historia
como escritura subjetiva, como pratlea Iigada a tradi
<;ao narrativa da literatura e, de outro" contra as deri
vas negaeionistas, alguns insistem sobre a no<;ao de
prova, sobre 0 car.iter precario, falsificavel, da asser
<;ao hist6rica em fun<;ao das fontes dbcumenta·rias e,
portanto, sobre seu carater de sijber objetivado. Ora, e
naarticula<;ao desses dois imperativos categ6ricos, en
tre ciencia e fic<;ao, que se define a historia que, de
fato, situa-se no cruzam.ento de tres dimensoes, como
ressaltou Michel de Certeau em A escritllra da historia,
em 1975. De um lacto, ele define a opera<;ao historio
gralica como produto de urn vinculo social marcado
pela instltui<;ao historica e, mais amplamente, por sua
relac;ao com 0 corpo social; de outro lado, a hist6ria e
mediada par 'uma tecnica, redistribuindo unl espa<;o
de pensarnento e, nesse sentido, ela releva-se de urn
lazer, de uma pratica que come,a pelo gesto de sepa
rar, de se constituir pela dileren,a. Enfim, a historia e
escritura, 0 que implica estar atento as regras discursi
vas de suas fOBtes e de sua enuncia<;ao sem, contudo,
encerrar-se apenas na,dimensao lingi.iistica.

A perda da capacidade estruturante dos para-
. diglnas hQlistas COU10 0 marxisrno, 0 funcionalisnlo.

a estruturalismo. assim como a reviravolta atual que
se pode. qualificar de pragmatica e hermeneutica '
conduzem 0 historiacfor a iI1-terrogar-se sobre () que
quer dizer agir e, portan~o, a situar-se 1Iln pouco
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nlais perto dos atores da hist6ria, nao para postular
sua plena consciencia e liberdade ou alguma trans,
parencia de seus gestos, mas para chegar um pouco
mais perto da signilicac;ao do vivido.

Essa maior inflexao tem por efeito modilicar
profundamente uma paisagem historiognilica marca
da pela pluralidade de suas correntes (d. RUANO:
BORBALAN, Jean-Claude. L'Histoire aujourd'hul.
Paris: Sciences Humaines, 1999). A perda da posic;ao
hegemonica deuma escola, ados Annales e sua aber
tura corajosa, sob 0 impulso de Bernard Lepetit, ques
tionando- em algumas de suas orienta<;5es passadas
(d. Histoire et sciences sociales. Un'tournant critique?
Annales ESC. n. 2, mars!avril 1988 e Histoire et
sciences sociales: tentons I'experience, Annales ESC, n.
6, nov.ldec. 1989) favoreceram a eclosao de varias
orienta<;5es e, eln primeiro lugar, ados "retornos": re
torno do politico, do individuo e da cronologia, ou
seja, os tres idolos denunciados pelo' soci610go dur
keimniario, Franc;ois Simiand, em" 1"903. Contudo,
sabe-se que, no finl desse percurso historiognifico, a
historia nao volta as planicies, que as configura<;5es
nunea sao senlelhantes e esses "retornos" nao sao
sinlples recurso a antigas receitas. Pelo contnirio, esses
tres dominios sao objeto de uma renovac;ao radical (d.
DELACROIX, Christian; DOSSE, Franc;ois; GARCIA,
Patrick. Les Courants historiques en France. XIX-XX'
siecle. Paris: Armand Colin, 1999).

Hoje, a cartogralia dos modos de escritura da
historia esta particularmente enlmovinlento. De
unl lado, os historiadores franceses escutam mais as
inovac;aes de seus vizinhos europeus. Na Pranc;a, a
hist6ria social inspira-se antes na microstoria italiana
de Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Carlo Proni...
mas tambem na Alltagsgeschichte (historia do cotidia-
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no) alema, assim como nos trabalhos do historiador
ingles Edward Palmer Thomson.

A saida da historia das mentalidades dol. lugar a
pluralidade de projetos: a problematizac;ao da memO
ria pela historia tal como a concebe Pierre Nora, uma
historia sociocultural das praticas e das "representa
c;6es tal como a preconi"a Roger Chartier, Ulna reglo
balizac;ao pelo politiCo e 0 simbolico tal como a deli
niu _Marcel Gauchet (d. GAUCHET, Marcel. L'elar
gissement de l'histoire de I'objet historique. Le Dibat,
n. 103, p. 131-147, janv.lfevr. 1999), a historia do
tempo presente tal como a conduz 0 IHTP ou, ainda,
as novas definic;aes de 'uma historia cultural (d.
RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI. Jean-Pranc;ois. Pour
une histoire culturelle. Paris: Seuil, 1997) ... Os cami
nh05 que conduzem ao passado .sao, portanto, nunle
rosos e sua pluralidade eantes signa de unl momen
to fecundo de considerar que 0 estado reflexivo pro
prio a opera<;ao 'histbriografica e irielutavet assim
como 0 carater plural da busca da verdade, mergu
Ihada no conllito das interpretac;aes.

No lim desse percurso historiogrMico pode-se
afirmar que a perspectiva da historia reduzir-se-ia a
unl quebra-cabe<;a p6s-moderno puramente ecIetico e
suscetivel de interpreta<;5es plurais? Aresposta e nao,
com a condic;ao de nao dissociar a hinc;a'o de identida
de, de lidelidade da memoria e a procura da verdade
propria ahistoria. Essa historia controversa, plural, e
hoje urn imperative, para promover 0 dialogo entre

, dua~ culturas diferentes, para coristruir um espac;o co
mum (a Europa) e para fazer valer 0 universal diante
dos diversos fundamentalismos.

Quante a issei a historia como lugar de contro
versia, como lugar privile~iado do conflito das interpre
tac;aes, esta exerceI\do uma func;ao terapeUlica. Ela
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pode apoiar-se nessa recente tOluada de consciencia que
. existem diversos relatos posslveis das mesmas ac;oes, des

luesmos acontecinlentos. Nesse sentido, a historia, pede
ter efeitqs positivos de retorno sobre a memoria reme
tendo a Inemoria coletiva, na"cional, em situac;ao de
abenura, de discussao, de controVersia. Ela permite a
Inenloria nao se emborcar na fossilizac;ao e na. compul
sao de repeti<;ao e abrir-se para a meni6ria do outro.

o que est" em jogo nessa oscila~ao interpretati
va, nessa abenura para um novO espa~o dial6gico e,
mais alem dos problemas metodol6gicos, 0 questiona
mento das ciencias humanas sobre o,enigma nao resol
vido da natureza do "estar junto", do vinculo social, ne
gligenciado pelas ideologias reducionistas e pelas con
cep~6es lilos6fico-poHticas baseadas no utilitarismo.

\
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