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“Seria infantil pensar que os únicos valores criados
pela História sejam os que a escrita consignou. É
indigno  do  historiador  afastar  ou  simplesmente
olhar como acessórios testemunhos referentes à vida
dos homens do passado em nome de uma escolha
arbitrária  entre  seus  modos  de  comunicação.”
Pierre Francastel

O ofício de historiador nunca dependeu de uma formação acadêmica, no entanto, no

Brasil  foi  o Instituto Histórico e  Geográfico Brasileiro,  fundado pela  Sociedade Auxiliadora da

Indústria  Nacional,  em 1838,  que  impulsionou  as  pesquisas  e  a  constituição  de  uma  casta  de

historiadores,  responsáveis  pela  escrita  da  história  nacional.  No  Rio  Grande  do  Sul,  não

diferentemente, foi o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, fundado em 1921, o

articulador de uma nova historiografia e o contribuinte para a ampliação das pesquisas em história

do Estado. Segundo Antônio Manuel Elíbio Jr, 

O IHGRS buscava a elaboração de uma “história geral” do estado e sua

participação histórica na formação do país. Mereciam destaque as obras já

publicadas sobre o estado, todavia, segundo Souza Docca, mesmo prestando

relevantes  serviços  à  pátria,  o   cunho  didático  desses  trabalhos  eram

esforços  individuais,  obras  de  caráter  pessoal  e  capítulos  esparsos,  que

confrontavam  com  o  indispensável  trabalho  conjugado  e  harmônico  de

muitos (ELÍBIO JR, 2008:46).

A elaboração dessa história geral do Estado no inicio dos anos de 1920 ainda não contava

com o apoio da formação acadêmica em história, na verdade, a maioria dos historiadores vinculados

ao IHGRS tinham bacharelado em direito.  Somente nas décadas posteriores, nos anos de 1940,

foram fundados os primeiros cursos superiores em história no Rio Grande do Sul. Em 1943, na

Universidade do Rio Grande do Sul, antiga URGS, ainda de forma conjunta com a Geografia e o

curso  tinha  o  objetivo  de  formar  professores  para  o  ensino  básico.  Somente  em  1955  foram
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separadas  as  graduações  em história  e  geografia.  Em 1970 o curso de história  da URGS, sem

abandonar o objetivo de formação de professores, teve acrescentado em seu currículo a formação de

bacharel em História. Ainda nos anos de 1940,  foi criado o curso superior de História da Pontifícia

Universidade Católica – PUCRS e nos anos de 1970, o Programa de Pós-graduação em História do

Brasil,  o  qual  posteriormente  teve  sua  ênfase  mudada  para  História  das  Sociedades  Ibero

Americanas.

Essa trajetória de criação das graduações e pós-graduações em história no Rio Grande do

Sul não contribuíram especificamente apenas para a formação do historiador, mas, principalmente

para a sua profissionalização. Ao contrário do século XIX, os pesquisadores em história passaram a

ser  professores  em escolas  e universidades  e com a instituição dos  mestrados e  doutorados no

Estado a  pesquisa  foi  amplamente  estimulada.  Dessa  forma,  para  compreendermos  o ofício  do

historiador, seu trabalho, condições e perspectivas, passaremos nesse capítulo a analisar o fazer

histórico, suas dificuldades e possibilidades.

8.1 As escolhas do historiador

O ofício do historiador consiste em escolhas, essas são o fundamento de toda a pesquisa,

pois  antes  de  qualquer  coisa,  essa  profissão  é  fundamentada  na  construção  do  conhecimento

histórico. De acordo com Marc Bloch, a base do metiè de historiador está na tarefa de delimitação,

seleção e recorte histórico. O historiador ainda discorreu, 

Não deixa de ser menos verdade que, face à imensa e confusa realidade, o historiador é
necessariamente levado a nela recortar o ponto de aplicação particular de suas ferramentas;
em conseqüência, a nela fazer uma escolha que, muito claramente, não é a mesma que a do
biólogo,  por  exemplo;  que  será  propriamente  uma  escolha  de  historiador  (BLOCH,
2001:52).

Dentre suas tarefas, como discorreu Bloch, a seleção das ferramentas, ou seja, dos métodos e

teorias são a primeira escolha do historiador frente a sua pesquisa.  Nessa direção, é importante

percebermos  que  essas  escolhas,  além dos  recortes  temporais,  geográficos  e  documentais  são,

juntamente com a própria trajetória  do pesquisador, determinantes dos resultados da pesquisa. Essa

é a primeira das faces do ofício de historiador. 

A segunda é a compreensão de seu objeto de estudo. Ainda segundo Bloch os historiadores

estudam a mudança na duração a partir de dois eixos: primeiro as causas da mudança e segundo as



conseqüências  da  mudança.  Entretanto,  no  processo  de  construção  e  percepção  das  causas  e

conseqüências, o pesquisador precisa, assim como em cada ciência, compreender a estética da sua

linguagem e também o papel da linguagem nos processos de interpretação. 

Portanto, a história tem por objeto o homem e por isso ela é a ciência que estuda os homens

no tempo, como afirmou Marc Bloch é “uma ciência dos homens no tempo” (BLOCH, 2001:67).

Por isso o tempo é um fator essencial para a compreensão dos fenômenos históricos, é o plasma que

envolve os fenômenos  e os explica, é o seu lugar de inteligibilidade. Os eventos históricos não

podem ser explicados e compreendidos fora do tempo, pois o paradigma é entender que o tempo é

contínuo, mas está em eterna mudança.

Na dinâmica de compreensão dos fenômenos históricos e seu tempo constituidor, buscar as

origens é dar valor ou julgar-los e não buscar suas causas. Por isso, afirmou Bloch, não podemos

confundir uma filiação com explicação. Entender quando os eventos foram formados não é igual a

buscar o entendimento das causas de tais  fenômenos e essas devem ser o primeiro objetivo do

historiador ao executar uma pesquisa. Além disso, o pesquisador deve atentar para o fato de que a

linguagem  leva  tempo  para  se  modificar.  As  palavras  demonstram  o  processo  histórico  dos

fenômenos,  pois,  os  homens  mudam de  habito,  mas  não  de  vocabulário  e  esse  sofre  uma  re-

significação.

Além da linguagem e sua significação temporal, o historiador ainda precisa atentar paras as

categorias de compreensão temporal, como as noções de passado, presente e futuro, de forma a

perceber  como essas  são  interligadas  se  entendidas  dentro  das  estruturas  sociais.  Assim,  como

afirmou Bloch, e já citado aqui, o tempo é o plasma que envolve os fenômenos, é seu espaço de

inteligibilidade,  fora  do  tempo  nenhum  evento  pode  ser  compreendido.  No  entanto,  muitos

pesquisadores incidem no erro de perceber as temporalidades de formas em separadas, isoladas,

quando na verdade, o presente carrega em si permanências do passado, ou como afirmou Jacques

Le Goff (1998), está grávido do futuro. De acordo com Bloch (2001:60), o presente estaria ligado

em cadeia ao passado e a fronteira entre os dois seria um movimento constante. Dessa forma, a

subjetividade atribuída aos sentimentos influiriam na análise independente da distância temporal

entre o pesquisador e a fenômeno estudado. Por considerar o presente é vago demais para ser objeto

de estudo, muitos cientistas o vêem como em separado do processo histórico passado, entretanto, o

presente  se  somente  se  explica  pelo  passado.  Na  contemporaneidade  esse  movimento  entre  o

presente e o passado que separa as gerações sofre profunda dinamização conseqüente das mudanças

tecnológicas  e  isso  tem  diminuído  a  distância  psicológica  entre  as  gerações.  Assim,  o

desconhecimento  do  passado  compromete  a  ação  humana  no  presente,  pois  a  sociedade  é

influenciada por  um conjunto de eras  passadas,  os  fatos  se  projetam num continuum e não se



explicam em si mesmo. Para ler e interpretar os documentos é preciso antes observar e analisar a

paisagem social no momento vivido e perceber que o passado e o presente quando estudados de de

forma isolada não possibilitam a compreenderão plena dos eventos.

Portanto,  nesse  processo  de  constituição  da  pesquisa  histórica,  as  escolhas,  seleções  e

organizações  do  arcabouço  documental,  próprio  da  heurística,  não  se  dão  de  forma  direta.  O

historiador não pode verificar os fatos que estuda,  revive-los e observa-los no momento de sua

realização e por isso estuda o passado através de testemunhos e o conhecimento do passado que

produz é indireto. Tudo que é visto sempre através do filtro de outro. Assim, todo o conhecimento

depende de outros testemunhos, é preciso se ater aos testemunhos de outros, até o conhecimento do

presente. No entanto, se pensarmos que os testemunhos são o nosso objeto, então não existe nada

entre o historiador e o fato e dessa forma, o conhecimento não seria indireto. O historiador então,

teria contato direto com o fenômeno através da análise e da interpretação das fontes. Portanto, a

observação histórica deve se ater aos vestígios, sejam eles fontes escritas, orais ou pictóricas. 

A proximidade ou distanciamento entre o historiador e suas fontes independe do afastamento

temporal entre o fenômeno e o pesquisador. Por isso, não existe facilidade ou dificuldade desigual

entre os estudos do passado ou do presente, em ambos a subjetividade do historiador influi nos

resultados finais,  pois,  o conhecimento do passado está em progresso e mudança.  O passado é

imutável, mas, seu conhecimento não, esse é resultado dos métodos e técnicas de investigação, são

essas  que  mudam e  possibilitam a  mudança.  No entanto,  somente  podemos  conhecer  o  que  o

passado e suas fontes nos fornece.

De acordo com Marc Bloch (2001), as fontes são os testemunhos da história, seja longinqua

ou recente. Esses testemunhos podem ser escritos, orais, arqueológicos ou pictóricos. Em qualquer

natureza  documental  existem dois  tipos  de  testemunhos:  os  voluntários  e  os  involuntários,  os

primeiros  são  destinados  a  opinião  pública,  enquanto  os  segundos  são  produzidos  de  forma

inconsciente,  por  isso  é  preciso  perceber  a  natureza  do  documento.  Os  testemunhos  a  revelia

revalidam, preenchem lacunas, verificam e por isso são o centro do trabalho. Entretanto, nenhum

tipo de documento é isento de mentira,  sejam voluntários ou inconscientes todos possuem seus

falseamentos,  assim  como,  ambos  também possuem dados  involuntários  e  cabe  ao  historiador

analisar seus silêncios e falseamentos.

1.1 A formação profissional: condições e perspectivas

A pesquisa  histórica  na  longa  trajetória  de  formação  do  campo  da  História  enfrentou

inúmeras  dificuldades,  como  as  questões  referentes  a  subjetividade,  verdade,  objetividade,



temporalidade, fontes e por fim, talvez uma das mais contundentes: os problemas metodológicos.

Para Norbet Elias, uma das dificuldades que os historiadores encontram em suas pesquisas

“decorre do fato de os homens ainda não haverem adquirido uma consciência clara da natureza e

do modo de funcionamento dos símbolos que eles mesmos aperfeiçoaram e que constantemente

utilizam. Assim, correm o risco de se perder na densa floresta de seus próprios simbolismos”

(ELIAS, 1998:27). Dessa forma, de acordo com Elias o historiador corre o risco em sua pesquisa de

se perder na própria subjetividade. 

Nesse mesmo sentido, Wayne Booth et al(2000), afirma que a pesquisa histórica une  o

historiador  não apenas as  suas  fontes,  como os  seus  leitores  a elas e  por  isso tem o poder de

influênciar  as  mais  diversas  áreas  do  conhecimento.  Sendo  assim,  a  pesquisa  histórica  não

enfrentaria  apenas  os  problemas  da  subjetividade  do  conhecimento,  mas  contundentemente  a

definição dos princípios éticos do historiador. Para o autor, “a pesquisa nos desafia a definir nossos

princípios éticos e, então, fazer escolhas que os violam ou os respeitam” (BOOTH, 2000:325). No

entanto, para Booth, o problema ético não paira apenas sobre a opção individual de “violação de

obrigações”  em relação  aos  outros,  mas,  em escolher  fazer  parte  do  ethos,  ou  caráter  de  sua

sociedade e escolher caminhos bons para os outros e para si mesmo. “Segundo esse ponto de vista,

seja  o  que  for  que  vise  os  interesses  de  seus  leitores,  a  melhora  de  seus  hábitos  mentais  e

emocionais será bom para você também”  (BOOTH, 2000:327). Por isso, uma das preocupações

centrais da pesquisa histórica deve ser com a integridade ética do trabalho para com a comunidade

científica. O historiador deve combater, não apenas a manipulação de informações, adulterações e

omissão  de  dados,  ridicularização  de  pontos  teóricos  de  vista  diferentes,  linguagem empolada,

destruição de fontes, mas principalmente, o que pode parecer absurdo, a invenção de dados e o

plágio. É importante a compreensão de que, segundo Booth, o plagiador além de prejudicar seus

próprios  estudos,  está  a  roubar  da  sociedade  que  financia  sua  formação,  quando  plagia,  pois

atrapalha a instrução de estudantes que poderiam fazer um bom trabalho mais tarde a partir de seus

resultados. 

Dessa forma, de acordo com Wayne Booth, 

Quando você respeita as fontes, preserva e reconhece os dados que possam contrariar seus
resultados, quando enuncia apenas afirmações baseadas em fundamentos firmes e admite os
limites de suas certezas, você não faz isso só para evitar a violação de regras morais e
ganhar crédito. Quando você reconhece o benefício maior, que vem da construção de uma
relação com seus leitores, criada pelos melhores princípios de pesquisa, então descobre que
pesquisar pensando no interesse dos outros é servir a seu próprios interesses (BOOTH,
2000:328). 

Como vemos, a postura ética do pesquisador é uma condição para a seriedade da pesquisa



histórica.  Dentro  as  possíveis  perspectivas  para  solução dos  problemas  aqui  elencados,  Elias  e

Booth  oferecem  duas:  1.  A tomada  de  consciência  do  historiador  das  influências  mentais  e

simbólicas de seu tempo; 2. A postura ética do historiador. Dessa forma, seria possível iniciar a

superação dos problemas enfrentados pela pesquisa histórica. 

Nessa  perspectiva,  mesmo  diante  de  tantos  desafios,  novos  temas  são  constantemente

propostos,  num verdadeiro  movimento  revisionista.  Entretanto,  o  século  XX viu  os  problemas

gerados pela ampliação das fronteiras da história. O primeiro problema vivenciado pairou sobre o

relacionamento da história com as demais ciências do homem. Os historiadores quando adentraram

as fronteiras das ciências sociais sofreram o movimente inverso e tiveram que defender a História

como ciência social. Conflitos surgiram em torno das fronteiras entre as ciências e discussões sobre

as áreas e suas jurisdições. 

No entanto, as dificuldades na pesquisa histórica saíram do simples campo da fronteira para

o da colaboração, pois diante do surgimento das mais variadas tendências, a colaboração entre as

ciências tornava-se tensa pela ausência de uniformidade em seus campos de conhecimento. A partir

do momento que a história se tornou explicativa, reivindicou seu lugar nas ciências sociais, ampliou

seu olhar e se renovou, suas relações com as demais ciências do homem tornaram-se complexas,

pois  várias  áreas  do  conhecimento  passaram  a  adentrar  espaços  da  pesquisa  anteriormente

reclamados pelos historiadores.

Essa aproximação entre as ciências do homem gerou uma crise nas áreas que acabaram

realizando o trabalho umas das outras: segundo Jeán Glénisson, psicanalistas  passaram a fazer uma

má sociologia, enquanto sociólogos uma má psicanálise. Glénisson ao citar Roger Bastide, afirmou

que:  “o caminho apontado para a resolução do que poderia ser considerado um dos aspectos

críticos das ciências humanas, incluindo a história, é o da colaboração feita na base de indagações

mútuas, precisas, sobre aspectos determinados, propor-se mutuamente questões sobre os pontos

obscuros  das  suas  respectivas  pesquisas”  (GLÉNISSON,  1979:309).  A  constante  dúvida  e

questionamentos do processo ofereceria ao historiador a possibilidade de aperfeiçoamento dos seus

métodos e técnicas de análise. 

Uma  das  perspectivas  para  solucionar  tais  problemas,  empregada  nos  Estados  Unidos,

Inglaterra  e França,  foi  o trabalho em conjunto dos  pesquisadores.  No entanto,  de acordo com

Glénisson, essa colaboração entre as áreas ainda era descontínua até os anos de 1980.

Nessa busca pelas soluções dos problemas enfrentados pela pesquisa histórica,  a história

aproximou-se de áreas para ela entendidas como fundamentais, um exemplo é a geografia. Desde as

origens da história com Heródoto, a geografia fora uma importante aliada, mas foi na França que

essa relação se tornou mais visível com os trabalhos de geografia humana de Vidal de La Blache e



de História geográfica de Lucien Febvre. 

Outra tendência que surgiu como ânsia pela definição do campo da pesquisa histórica foi a

quantificação. Essa apesar de seu status científico desde cedo recebeu críticas contundentes.  Os

historiadores alertavam para o fato que não bastava quantificar era necessário qualificar. Da mesma

forma, a quantificação em história se mostrou falha nos estudos voltados para o mental, ou com

fontes distantes como na antigüidade ou medievo. Os estudos em que a quantificação se mostrou

eficaz foram os voltados a análises demográficas, econômicas ou estruturais. 

A supervalorização da estatística como método de observação na História se deu pela busca

dos historiadores pela precisão verdadeiramente científica da pesquisa histórica, mas o quantitativo

não é nada sem o qualitativo. Como já propunha Vico, cada objeto requer um método específico. 

Dessa  forma,  a  pesquisa  histórica  como  parte  integrante  do  trabalho  do  historiador  é

dependente de sua atuação. Para Glénisson, apesar de vários países ainda insistirem em estudos em

conjunto  de  diversas  áreas,  a  única  solução  para  a  problemática  na  pesquisa  histórica  é  a

especialização do profissional de história, que precisa conhecer plenamente seu objeto e métodos a

serem utilizados. Por isso a profissionalização do historiador como já tratado precisa ancorar-se em

três  pontos:  1.  Reconhecimento  da  subjetividade  da  história;  2.  Ética  do  profissional  com  a

pesquisa; 3. A especialização do Historiador. 

1.2 Os territórios do historiador

Para a história, determinar qual é o seu território de ação, análise ou crítica tem sido algo

difícil.  No decorrer  do  processo  histórico  esta  disciplina  esteve  em construção.  Durante  algum

tempo misturou-se à filosofia, à teologia, depois à literatura e em fins do século XIX e início do XX

com a instituição de métodos rigorosos para pesquisa e interpretação histórica esta ganhou status de

ciência.  Claro  que  os  métodos  históricos  agrupados  pela  escola  metódica  ou  positivista  e  a

historicista rankeana de certa forma estiveram presentes no trabalho de vários historiadores entre os

séculos. Jacques Le Goff citou alguns como Michelet, Guizot, Voltaire, Chateaubriand, e até mesmo

Bossuet, como precursores nos novos métodos de pesquisa histórica. Don Mabillon com sua De Res

Diplomatic também foi citado como o criador da crítica documental. No entanto, com a Escola

metódica e o historicismo rankeano o território do historiador foi definido. O historiador deveria ser

aquele  que  reúne  os  documentos  e  os  interpreta  fielmente,  com  objetividade,  imparcialidade,

amparado  nos  métodos  de  pesquisa.  De  acordo  com  Febvre,  o  historiador  era  apenas  quem

organizava os fatos como pérolas em um colar, de forma cronológica. Apenas grandes fatos e nomes

eram considerados. O social, o político, o cultural, as relações de poder, as idéias e toda a produção



de uma dada sociedade como a pintura, arquitetura, escultura, música, vestiário e infinitas coisas

que compõe a vida em sociedade eram desconsideradas enquanto campos de pesquisa e fontes,

apenas  documentos  escritos  eram considerados  fontes.  O objeto  do  historiador  foi  reduzido às

fontes  escritas.  Desta  forma  a  história  das  civilizações  sem  escrita  não  estavam  dentro  dos

territórios do historiador. Os documentos considerados falsos também eram descartados enquanto

fonte. Como diria Febvre o historiador havia tornado-se um colecionador de ossos. 

Com a renovação historiográfica  iniciada  nos  anos de 1930 este  panorama mudou e os

territórios  do  historiador  foram ampliados.  Segundo Le Goff,  novos problemas,  novos  objetos,

novas abordagens, surgiram diante de novas indagações. A história de povos sem escrita recebeu os

olhares de historiadores que atrelaram-se a antropologia para produzirem o que se chama hoje de

etno-história ou história antropológica. Documentos falsificados como a doação de constantino de

terras à igreja descoberto por Valla, recebeu status de fonte por sua significação no ato de produção

e toda a intenção contextual, político-social. Para análise de documentos escritos a história atrelou-

se a lingüística, sociologia, psicologia e outras. Novos objetos antes desprezados enquanto fontes

pelos historiadores foram eleitos. A pintura, a fotografia, a música, a escultura, em fim tudo que

tenha sido produzido pelo homem, e como diria Bloch, para o homem, foram aceitos e elevados ao

nível  de  fontes.  Desta  forma,  o  olhar  do  historiador  invadiu  territórios  antes  restritos  a  outras

ciências  humanas.  Neste  mover  e  amadurecimento  da  história  enquanto  ciência  humana  a

abordagem interdisciplinar  ampliou o campo de investigação do historiador  e sua compreensão

sobre fenômenos sociais contemporâneos. Segundo Fernand Braudel, a história assim entendeu a

diversidade temporal  entre  as múltiplas dimensões da vida social.  Portanto consegue agora não

realizar mais generalizações e sim romper com fronteiras que limitavam o ofício do historiador.

Desta forma “Todas as ciências do homem, incluindo a história, estão contaminadas umas pelas

outras.  Falam ou podem falar  o mesmo idioma. Para Braudel,  a história é a soma de todas as

histórias possíveis: uma coleção de ofícios e de pontos de vista, de ontem, de hoje e de amanhã”. 

A primeira parte de Domínios da história dos historiadores Vainfas e Cardoso, é intitulada

Territórios do Historiador. Nesta  eles fazem um mapeamento geral de grandes campos da história.

Foram eleitos alguns territórios de pesquisa e análise histórico como definidores dos territórios do

historiador. O primeiro a história econômica João fragoso relata a crise que a história econômica

vem vivendo desde a década de 60 com o auge da nova história e seu enfoque na longa duração. No

entanto Fragoso argumenta que esta campo da história tem que ser respeitado por sua importância

na análise da social em sua totalidade. O segundo campo eleito é a história social a qual durante os

anos 70 este fortemente debruçada sobre os métodos quantitativos de análise e hoje uni-se a história

cultural,  com uma análise sobre o papel  da ação humana na história.  Francisco Falcon está no



terceiro capítulo com história e poder. Este é outro campo de análise histórica que durante muito

tempo esteve preso a política e que a partir dos anos 70 com a microfísica do poder de Michel

Foucault  ganha independência.  Foucault  mostrou que as  relações  de poder  se  dão em todas  as

instâncias da vida cotidiana, social e cultural, seja no trabalho, na família, na igreja, nos hospícios,

nas oficinas, em fim no cotidiano de cada indivíduo ou grupo social. Na tentativa de redefinir o

político entrou em cena a nação de social e o conceito de representação, o que fez Remond chamar

de “O Retorno do Político”. 

Falcon prossegue falando sobre a história das idéias. Esta abrange o conjunto das formas de

pensamento.  Este  campo  da  história  até  pouco  tempo  era  um  objeto  de  estudo  de  alguns

departamentos de filosofia. Por último Vainfas encerra com História das Mentalidades e História

cultural. Neste Vainfas argumenta que a história cultural tem seu cerne na fundação da Revista Les

Annales,  com a valorização do estudo das mentalidades como foi chamada por Le Goff ou da

utensilagem  mental  conceito  criado  por  Febvre.  A  história  Cultural  veio  para  substituir  as

mentalidades que segundo alguns historiadores é um conceito vago e ambíguo. Esta se detém, sem

excluir  as  expressões  culturais  das  elites,  no  informal,  sobretudo  no  popular.  A Nova  história

cultural,  luta  para não ser  confundida com a antiga história  cultural  acadêmica,  é  uma história

plural. Sendo assim, vê-se a ampliação dos territórios do historiador e de seu campo de ação, para

melhor produção de uma história comprometida as relações de indivíduo-coletividade. 

Nessa perspectiva, os territórios do historiador desde o final do século XIX e inicio XX

vivenciou intensas transformações sociais, políticas, econômicas, demográficas e até geográficas.

As diversas ciências e seus métodos foram repensados e transformaram-se para responder aos novos

questionamentos  que  surgiam.  De  acordo  com  Jacques  Le  Goff  (1998)  cada  geração  tem

necessidade de reinterpretar a sua história. Desta forma, a história enquanto disciplina científica

entrou num processo de reformulação de seus métodos de pesquisa e interpretação, vislumbrando

novos problemas, objetos e abordagens. 

A história experimentou sua primeira reformulação no século XX com o grupo fundador da

Revista Les’ Annales francesa, que a partir de sua aproximação com outras ciências humanas pode

apresentar um novo olhar sobre a interpretação histórica. O grupo interdisciplinar fundador e editor

da  Revista,  ampliou  o  campo de  pesquisa  histórico  inserindo novos  objetos  para  análise  antes

considerados  sem importância  para  historiadores.  Ao  mesmo tempo  que  a  história  francesa  se

reestruturava frente ao novo século que emergia, na Grã-Bratanha e na Itália o mesmo ocorria, os

historiadores  buscavam a  modernização  dos  métodos  de  pesquisa.  As  primeiras  décadas  desse

século testemunharam uma nova história pautada nas mentalidades que passou por quatro gerações

diferentes conforme já tratamos em capítulo anterior, e agora vive a chamada história sócio-cultural.



No campo da história marxista a escola de Cambridge e a Revista The past end present são

testemunhas ativas do processo de reformulação das técnicas, métodos e abordagens. Ocorreu uma

certa  aproximação  entre  a  história  marxista  inglesa  e  a  nova  história  francesa.  Principalmente

durante  a  segunda geração liderada  por  Fernand Braudel,  as  duas  firmavam seu olhar  sobre  o

homem e suas relações com as estruturas da vida social. A visão de tempo também foi alvo de

reformulação e a compreensão de que a noção de tempo é diferenciada em cada geração tornou-se

corrente entre os historiadores. 

No  século  XX  a  história  perdeu  aquela  função  justificadora  do  presente  ou  até  a

responsabilidade em resolver problemas impostos pelo presente, mas assumiu o caráter explicativo,

a via pela qual o homem poderia se entender enquanto sujeito. História passou a ser vista como o

meio que o homem teria para compreender-se. Durante o século XX, a história continuou metódica,

positivista,  reformulou-se  marxista,  foi  radical,  deteve-se  nas  mentalidades,  transformou-se  em

estrutural sob influência da antropologia, visando a economia olhou o quantitativo e chegou a ser

estrutural-quantitativa, de posse de inúmeros documentos deslumbrada dentro de arquivos intocados

optou por ser seriada e chamou-se história serial. 

Neste meio tempo observou que se distanciara do projeto inaugural da Revista Annales, na

qual o homem era o centro e resolveu retornar com o estudo das mentalidades, e por isso,  no campo

de reflexão histórica e de pesquisa ocorreram alguns retornos como o político, a narrativa e outros,

o grande enfoque agora se tornaria o social e o cultural.  Rene Remond afirmou que não existe

retornos, seja do político ou da narrativa, por que a palavra “retorno” sugere a volta de algo que não

estava naquele lugar e que provavelmente estaria igual. Isto não foi o que ocorreu com o político ou

a narrativa, eles de certa forma não foram banidos do campo histórico durante este século, somente

não estiveram na cena central. Além de tudo, tanto os estudos do político, quanto a narrativa estão

diferentes,  é  uma nova história  política com outros  enfoques,  um novo olhar,  o  mesmo com a

história narrativa. Segundo Virginia Fontes (1997), as tendências atuais manifestam-se nos modelos

estabelecidos  na  pesquisa  histórica.  Cada  grupo,  país  e  corrente  de  pensamento  formulou  seu

próprio modelo de história. Entretanto, o paradigma da verdade e as questões com a subjetividade

não foram superados e ainda são temas centrais do debate historiográfico. O amadurecimento das

pesquisas históricas depende da reflexão e análise dessas questões.
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