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A nouvelle histoire, isto é, a histOna sob a influência das ciências sociais 
realizou uma revolução epist moló 1 a quanto ao conceito de tempo histórico: 
Uma revolução no sentido am lo d 1 rmo, ou seja, uma mudança substancial 
na forma de compreensão do tempo llistórico. is o que gostaria de demonstrar. 
Antes dos Annales, os histonadores, m smo h terogêneos em seu tratamento 
do tempo histórico, não ch garam a cone bê-lo <!t maneira destes. O que não 
quer dizer que os Annales não tenham tido antecedentes. Mas, foram isolados 
e sua compreensão do tempo não se tornou um movimento epistemológico de 
repercussão histórica. R. Koselleck K. omian mostram o desenvolvimento 
geral do conceito de tempo histórico r velam esta novidade que os Annales 
vieram realizar no interior da historiografia. O qu explica este evento episte
mológico é a mudança de inspiração teórica da história-ela recusa, então, as 
influências da filosofia e da teologia e opta ar se associar teoricamente às novas 
ciências sociais, que também tinham recusado a filosofia e a teologia e se 
inspiraram ou no tempo da tfsica ou em um tempo matemático, que é também 
o tempo do mito. A nouvelle histoire, recusou a predominância da influência do 
tempo da alma ou da consci~ncia sobre a históna e optou pelo tempo da ci~ncia . 
O resultado foi, e é o que pretendo esclarecer, uma renovação significativa da 
compreensão do tempo histórico pelos historiadores. 

Sob a influência da teologia e da fi losofia, o tempo histórico é sempre 
teleológico. O fim da história explica a sucessão dispersa dos eventos. A 
Providência ou a Razão seriam as instâncias organizadoras do mundo histórico 
visível e sublunar. Um tempo metaffsico, tnvisível , revela-se na sucessão tempo-
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ral em direção à simultaneidade de si, isto é, a eternidade. Na perspectiva 
teológica, o espírito universal é transcendente, exterior ao tempo, em algumas 
Interpretações, e, em outras, ele é uma transcendência que inclui ou participa 
do tempo. Mas, sempre, no final , este mundo será absorvido em outro, que lhe 

exterior. Na perspectiva fi losófica, este espfrito universal é posto no interior da 
história, ele é imanente, e só atingirá a simultaneidade de si através de sua 
objetivação temporal sucessiva. Uma teleologia imanente substitui uma outra 
transcendente. Na perspectiva filosófica, a história ganha o sentido de Ges
chichte (História), ou seja, uma concepção da história que reenvia uma à outra 
a experiência dos eventos e seu conhecimento. 1 Para Koselleck, a mudança de 
perspectiva sobre o tempo da história, que a filosofia realizou em relação à 
teologia, no século XVIII , significou também uma mudança substancial. Para ele, 
a convergência das duas significações do termo história- realidade vivida e 
seu conhecimento-constituiu um fenómeno histórico único. Na medida em que 
consciência e ação se recobrem, a história se revela como sujeito e objeto do 
conhecimento ao mesmo tempo. 

"Que a história possa se fazer era uma idéia nova, moderna, impensável 
antes da Revorução Francesa e de Napoleão. Enquanto durante mais de 2000 
anos a história analisava e descrevia os fatos, é somente em torno de 1780 que 
se pode ponsar em fa.zer a história". 2 

Antes, havia uma história organizada por Deus. Mas, continua Koselleck, 
uma história cujo sujeito teriam sido os homens ou uma hisLória pensada como 
sujeito, não existia. Na perspectiva teológica, a história era um conjunto de 
histórias, ela tinha uma forma plural- eram casos que espelhavam a virtude e 
o vício. A partir de 1780, e sob a perspectiva filosófica, a história tornou-se um 
singular coletivo, por si e em si, que envolvia em um plano único e universal todas 
as histórias particulares. 

"A história Geschichte é um singular coletivo reunindo a soma das histórias 
particulares, recobre o conhecimento histórico e os eventos que passam, revela 
e renuncia a uma instância extra-histórica. A história era sinônimo de história 
universal, o homem estava inserido nela e a cria. A história é disponível e se torna 
um conceito de ação. O futuro da história é posto em discussão e à disposição. ''3 

Para A. Weíshaupt, chefe dos iluminados da Baviera. prossegue Koselleck, o 
of!cio mais importante era o do filósofo da história, pois é este que traçava planos 
para o futuro, iluminava a ação e dava sentido aos eventos passados e presen
tes. 4 O pressuposlo era o da disponibilidade da história à ação e o homem, então, 

1 Kosell ck (1990), pp. 46 e ss. 
2 Idem. p 234 
3 Idem, p. 236. 
1\ Idem. p. 239. 
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seria Deus sobre a Terra, livre e consciente e potente para realizar o futuro que 
ele desejasse. 

Eis as concepçOes do tempo histórico predominantes antes dos Annales: 
uma teologia ou uma filosofia da história. Estes tempos podiam se misturar e se 
tornarem mais complexos. Mas, eram essencialmente, uma teleologia espiritual 
que ordenava e subordinava os eventos históricos concretos. A diferença 
essencial é que, para a teologra, a história é produzida do exterior e, para a 
filosofia, ela se produz a partir de si, do rnterlor. 

Sob a influência da filosofia, a história se tornou produtora de si, sujeito, 
portanto. Na medida em que sua direção já era conhecida, era preciso somente 
produzir os eventos que a realizassem. Se fazer a história e fazer história se 
recobrem, o conceito de história é completamente dominado pelos de sujeito e 
de consciência. Esta concepção filosófica do tempo histórico teve uma conse
qüência essencial: o evento. Isto é. ela levou à produção acelerada de eventos, 
que se acreditava controlar, pors supunha-se que seu sentido era conhecrdo. 
Esta concepção levou a uma aceleração do tempo histórico, ou seja, a uma 
revolução permanente do vivrdo, à subordinação do presente e do passado a 
uma teleologia. ~ exatamente contra esta concepção filosófica do tempo histó
rico que se, por um lado, é especulatrva e, por outro, é extremamente prática e 
ameaçadora, pois é a ação produzrdaa partir de um conhecimento especulativo, 
que as ciências sociais se posrcronaram. A experiência daquela concepção da 
história tinha levado a uma aceleração total da produção dos eventos e, só então, 
percebeu-se que estes não podiam ser controlados como se supunha, pois não 
se conhecia de fato o seu sent1do. Ou melhor: o sentido dos eventos nào se dá 
a um conhecimento especulaUvo A descoberta das crências sociais é a de que 
fazer a história e fazer históoa não se recobrem. Na verdade, elas constatam, há 
distinção entre intenção e gesto, entre análise e realidade, entre teoria e ação. 
A realidade histórica resiste ao conhecrmento e à ação e é preciso, antes de se 
pretender alterá-la, conhecer suas resistências. t: preciso considerá-la, primeiro 
como coisa, como estrutura, como perman~nc1a, como continuidade inerte, 
como repeliçào constante do mesmo, como tendência à rotina e ao repouso do 
cotidiano. As ciências sociars não negam radicalmente a proposta de se fazer 
a Nstória. Seu objetivo continuará sendo o de informar a ação. Mas, elas recusam 
a subordrnação do vivido a qualquer instância metatrsica, recusam a história 
como um sujeito universal e só consideram possível o conhecimento de histórias 
particulares e plurais, determinadas, que levana a uma ação segura. O sentido 
dos eventos não pode ser conhecrdo especulativamente, mas pela pesquisa 
cientlfica, que implica em coleta de dados e teorização particularizada. As 
ciências sociais descobriram os limites da concepção da história como Ges
chichte; descobriram, portanto, que previsão, plano e execução se dissociam 
sempre no curso do tempo. Entretanto, elas não rejeitam em bloco a expressão 
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1 , , 1 .1 tustó({B Na medida em que a história não é obra extra-humana, os 
11r 111 H •ns s8o responsáveis pelas histórias nas quais estão implicados. E é esta 
,, '•I) n abilidade que obriga à revisão daquela expressáo, pois verifica-s.e a n~o 
rmli/ ç o das melhores intenções. Produz-se o frm de um grande 1mpéno 
IPnlnndo torná-lo maior, é o exemplo alemão de Koselleck. Pode-se, talvez, 

11 1t 111 r dizer, que produz-se rmpérios tentando destrui-los. As ciência~ sociais 
ti .. co riram que o homem não é só sujeito, ele é t~mbé~ resultado, ?bJet?: Seu 
obj ~ trvo é restituir ao homem sua condição de suJeitO, e nrsto elas se Jden~Jfrcam 
,. lrlosofias da história; mas, diferenciam-se quando opõem um conhecrmento 

11 únco e empírico da sociedade ao conhecimento especulatrvo da filosofia. Para 
, 1, , o tempo da consciência não é o da reflexão total e, portanto, o homem, se 

mda sujeito, não o é plenamente: ele possui áreas de sombra que, em geral, 
d frnem ou entram na definição da forma de intervenção na realidade O que o 
homem sujeito declarava querer produzir com sua ação desa~arece qu_ando a 
ação é concluida, o que leva à hipótese de que ele não retendra produzir o que 
declarava. Ou que pretendia ingenuamente, ignorando os móvers profundos e 
Inconscientes de sua inrciativa. Se a reflexão total nào é posslvel, a ação total 
não é recomendável, pois seu sentido não é totalmente conhecido. As ciências 
sociais, propõem abordar um homem-objeto, conhecê-lo empiricamente,. para 
restituir-lhe a condição de sujerto, mas, agora, dentro de margens estrertas, o 
que as leva a propor ações parciais, cautelosas, que respeitem o cará~er duro 
do mundo social, que não pode ser quebrado sem dor, drama e tragédia. Para 
adentrar a história, isto é, para agir, é preciso dotar o homem sujeito de uma 
planificação limitada no tempo, de recursos técnicos: de pe~~uisas localizad~s, 
de previsões determinadas e quantificadas As ciêncras soc1ars propõem a açao 
sob limites, para que se tenha sobre ela um máximo de controle. E, mesmo ~ssrm, 
0 perigo do evento-explosões, traumas-não for extirpado. Os estruturalismos 
a-históricos, então, radicalizam: suprimem simplesmente o evento de suas 
considerações. . 

Se o tempo da história sob a influência da filosofia foi compreendrdo o 
experimentado como uma aceleração otimista, revolucionária da história, _ o 
tempo histórico sob a influência das ciêncras sociais é uma desaceleraçao 
cautelosa, não diria reacionária, pois nesta palavra há um juizo de valor, embora 
tenha sido uma reação, de rato, à aceleração revolucionána da modernrdade ~ 
neste quadro que penso o aparecimento da nouvelle ~istoire. E ~sta. apare~eu 
com um certo atraso, isto é, a história deixou se influenc1ar pelas crêncras socrars 
somente a partir dos anos 1930, depois de constatar no vivido históric.o qu~ fazer 
a história com um conhecimento especulativo era ameaçador: nacionalismos, 
racismos, imperialismos, etnocentnsmos, xenofobias e a guerra era o que 
emergia e em nenhum controle, embora justificados filosoficamente. Os hrsto
riadores tradicionais continuavam a pensar o tempo histórico de forma linear, 
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continua e irreversfvel, baseados nas fi losofias da história. A argumentação das 
ciências sociais contra este tempo histórico tradicional revelava a sua inquieta
ção com a aceleração na produção dos eventos que ela implicava: se o tempo 
histónco é linear, se não é repetitivo, então, concluíam, a história não pode 
pretender ser uma ci~ncia, pois os eventos históricos não são, desta maneira, 
previsTveis e passíveis de controle. E desafiavam: quem se interessará, nestes 
tempos novos e ameaçadores, por um conhecimento histórico que não vise 
controlar os eventos? Os sociólogos franceses eram agressivos: ou os historia
dores se convencem de que os tempos são outros ou eles tomariam o seu lugar 
na cultura ocidental. Para eles, a história não pode ser conhecida e não pode 
sobretudo ser produzida a partir de uma compreensão especulativa e revolucio
nária do tempo histórico. Era já o momento de se aplicar o antfdoto, pois o veneno 
que estas filosofias da história significavam ameaçava dissolver o planeta. Para 
controlar este tempo acelerado, a história deveria enfatizar o lado repetitivo, 
cfclico, resistente, inerte, constant , da vida dos homens. Para realizar esta 
mudança de perspectiva proposta p las Ciências sociais, a história deveria se 
tornar outra que a tradicion I, por uma revisão radical de sua concepção do 
tempo histórico. Foi o que empre ndeu a nouve/le histoire: a construção de uma 
outra concepção da história e d s u tem o. 

Sob a influência das CiOnc1as Soc1ais, m primeiro lugar, a históna sofreu 
uma modificação no seu Cé11 npo d ~ náli . Os historiadores novos abandona
ram os objetos tradicionais dA lli tórin a poll1ica, a história das idéias, a 
biografia - campos dominados pela pr s nça do Indivíduo, enquanto livre e 
polente para produzir eventos, que faziam e hJstóna, para darem atenção à 
região não aconteclmenta/ da história: o mundo mais durável e mais estruturado, 
mais resistente à mudança, da v1da rnal rial con0mico-social.6 No campo 
econOmico-soci.al, o tempo h1stónco s r v I como permanência, const~nc ia, 
resistência, necessidade social Ele con tituldo or açOes coletivas, massivas, 
que são repetições dos mesmos gesto ficaz s d produção, distribuição, 
troca e consumo; ele é constitui do por cornport<~m nlos 1nconsc1entes, normas, 
regras, Je1s, ordens sociais. Est campo nno con1ec1m ntal da experiência 
v1vida, marcado pela repetição, p 1m1te um oonh cimento quantificado, analítico 
e problemati-.ante da história. A ciênci econOrruca traré à nova história não só 
um certo número de conceitos e técn1c s de análise d ste lado mais objetivo do 
mundo humano, mas também uma c rta concepç o econ6mico-social da his
tória, que não se confunde com um econor nic1smo. Uma concepção econômi
co-social da história é uma concepção anti-filosófica, isto é, se não opõe, 

5 Vov lle (1982). pp. 20819 
6 F'omlan (1988), p. i 18. 
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1,,11 lli l tl , , , pc quisa da vida material. e seus .a.spe~tos necessári.os e inconscien
lt • • 1n 1 t Ir u,;ao à reflexão sobre a v1da espmtual-mtelectual-ps1coló~ 1ca e ~eus 
1 1u ,, lil' mms livres e conscientes. A pesquisa do campo econOmi.CO·SOCial é 

, lo,, Ih rlllo!> struturais de uma realidade social determinada, pesqu1sa preocu-
1, 11 1., 1 .,,, d terminar um objeto, em circunscrevê-lo empiricamente e concei~ual-
111,11111 , Jrn construir conceitos adequados para pensá-lo, em elaborar técn1cas 

1, 111 "1!1 para testar as hipóteses e que acabam por uma dupla conclusão: 

1,n IIIV•J, que aponta para os resultados verificados: neg~tiva, que não só re~e la 
, , 1111111 s de validade destes resultados como problemat1za mesmo esta valida

' lo v rif1cada. A pesquisa econômico-social é múltipla, são pesquisas que 
, r, .ln1 ecem aspectos particulares da realidade. . 

"A real idade não é econômica, social ou técnica; ela é um conjunto que 
1 ntudamos de diferentes pontos de vista, com di ferentes suposições e com 

111 rentes instrumentos metodológicos. A validade e a eficácia de nossas 
c colhas entre as diversas a1ternativas são demonstrados pelos resultados e 
~ela capacidade da teoria assim concebida a se adaptar a uma realidade 
complexa e cambiante."7 

Na pesquisa do campo econômico--social, o novo historiador encontrará o 
tempo da necessidade social. A história não será mais a narrativa de pov~~ e 
indivíduos livres, produtores de eventos grandiosos que fazem avançar o espmto 
universal em direção à liberdade. Ela é a pesquisa, análise, teoria e cálculo 
limitados em sua validade, para fenômenos necessários, repetitivos e massivos, 
que limitam a ação livre individual. 

Sob a influência das ciências sociais, a história sofreu também uma mudan
ça no campo das técnicas e dos métodos.8 A modificação no campo da 
pesquisa seria sem resultados se não fosse acompanhada de uma mudança da 
noção de fonte histórica. Se antes a documentação era re l at~va ~o evento e ao 
seu produtor, o grande personagem histórico em suas lutas ~1stónca~, agora ela 
é relativa ao campo econômico-social: ela se torna mass1va, senal e revela 
também o duradouro, a permanência, as estruturas sociais. Os documentos se 
referem à vida cotidiana das massas anónimas, à sua vida produtiva, à sua v1da 
comercial, ao seu consumo, às suas crenças coletivas, às suas diversas formas 
de organização da vida social. Os documentos não são mais of1cíos, cartas, atas, 
editais, textos explícitos sobre a intenção do sujeito, mas listas ~e preços, de 
salários séries de certidões de batismo, óbitos, casamento, nasc1mento, fontes 
notariai~ contratos, testamentos, inventários. A documentação massiva e invo
luntária t~rna-se prioritária em relaçêo aos documentos voluntários e oficiais. Os 

7 Ackerman (1952). p. 12. 
8 Vovel le (1982). pp. 211 e ss. 
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documentos são arqueológicos, pictográficos, iconográficos, fotográficos, cine
matográficos, numéricos, orais, enfim, de todo tipo. Todos os meios são tentados 
para vencer as lacunas e si lêncios das fontes, mesmo, e não sem risco, os 
considerados como anti -objetivos. 

Mas, essencialmente, sob a influência das Ciências sociais, e estas mudan
ças de objeto e da concepção de tonte histórica só sabem revelar, a história 
sofreu uma mudança ainda mais profunda: ela alterou sua compreensão do 
tempo histórico. Se a história dos Annales pode se pretender nouvel/e é porque 
ela apresentou, de fato, uma nova concepção do tempo histórico. Desde Febvre 
e Bloch, a história é nova porque realizou uma mudança substancial no que está 
no coração do pensamento histórico: a noção do tempo. A discussão sobre o 
paradigma dos Annales, parece-me, deve part1r desta questão. Do ponto de 
vtsta, que é centra l, do tempo histórico, os Annales realizaram uma revolução no 
conhecimento histórico. A palavra revolução, talvez nao se aplique muito, pois 
esta supõe uma aceleração dos eventos, o que não ocorreu na VItória da nouvelle 
histoire. For uma vitória construída lentamente, levando mais ou menos 50 anos 
para se implantar e só venceu parcialmente a perspectiva tradicional , que 
continua presente e atuante. A vitória do tempo longo em história, que é o que 
significou o movimento da nouvelle histoire, não foi súbita, não foi clara, não foi 
visível, não foi indiscutfvel. Mesmo entre os membros do grupo, o conceito de 
longa duração é diferentemente concebrdo e aplicado. As perspectivas de 
Febvre e Bloch não coincidem plenamente e a de Braudel se distingue das dos 
fundadores e das dos sucessores O que têm em comum é a construção da 
pesquisa histórica dentro do quadro do tempo longo, quo consiste em um 
esforço de superação do evento e de seus corolários: a história contrnua, 
progressrva e irreversfvel da realização de uma consciência humana capaz de 
uma reflexão total E é esta toda a influência das iênc1as sociais sobre a história 
nova. No tempo histórico da nouve/le h1stoire, hé uma consciência opaca, uma 
consciência natural, uma consciência tnconsciente, que possui algumas das 
caracterfsticas do tempo natural. const~nc i a, regularidade, repetição, ciclos, 
homogeneidade, comparatividade, quantidade. -nflm, o tempo histórico incor
pora as qualidades da consideração da s1multane1dade. Mas, se a nouvelle 
histoire se deixa influenciar pelas ciências sociais, sua concepção do tempo não 
se contunde com a delas. Se os Annales incorporaram a simultaneidade, eles 
não abrem mão da sucessão, se incorporaram a quantidade, não ignoram a 
qualidade, isto é, se incorporaram o movímento numerado, não deixam de 
considerar a mudança qualitativa. Mas, é exatamente nesta relação de aproxi
mação/diferenciação da história com as outras ciências sociais é que se fará a 
heterogeneidade do grupo dos Annales, que consideraremos mais tarde. 

O tempo histórico novo, e nisto parece haver uma maior unanimidade entre 
os membros do grupo, rejeita a hipótese do progresso, pois esta idéia implicaria 
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li• 1 tpl 1 n ão da história como a realização de certos valores. 9 E nesta recusa, 
I 11111 J om, aparece a influência das ciências sociais e de seu tempo cientifico: o 
11 rnp t1lstórico novo é neutro em relação a valores. A história não é entendida 
1 c liiiO t ndendo assintoticamente em direção a um ideal final. Ela não se explica 
11 1t •ologicamente. As direções, pois são múltiplas, dos processos históricos são 
c h•Juvadas nestes processos mesmos. A definição da direção do tempo não é 
1 ,, >I Ir nto, uniforme. Sua topologia não está definida, preestabelecida. São os 
1110 ssos mesmos que, em se desenvolvendo, realizam sua direção. A história, 
•,t , JlJndo Pomiam, tem seus tempos intrfnsecos aos processos estudados.10 Isto 
1 o 1 mpo não é pressuposto, ele é constatado. Entretanto, considera Pomian, 
t,tlv z, seja possfvel perceber uma orientação geral nestes processos partícula
li •, haveria, então, um tempo cíclico com crescimento tendencial. O historiador 
11 encontra processos cfcl icos, estacionários ou lineares isolados. O tempo da 
I11FIIória não é um só, não tem uma só figura. Estas orientaçoes, que devem ser 
<h cernidas, estão imbricadas no interior dos processos. O historiador deve 
p1ocurar nestes, ao mesmo tempo para distingui-las e relacioná-las, para articu
lé-las, as figuras do ciclo, da linha e do imóvel. O que significa que o tempo 
histórico não é uniforme, abstrato e reti lfneo, mas plural. Há histórias de preces~ 

os políticos, de processos sociais, de processos econômicos. Cada processo 
1evelando uma· temporal idade especifica. Através de um modelo, de uma 
construção abstrata, o historiador consegue reunir uma multiplicidade de traje
tórias de um processo especifico. Enfim, conclui Pomian, se se pode supor um 
empo global para a história, a nouve/le histoire recusa a hipótese de um tempo 
linear, cumul1ativo e irreversível. 11 Ba cria uma topologia global complexa: uma 
seqüência de ciclos, dentro de limites estruturais fechados. Estes ciclos são de 
crescimento estagnação, declínio e retomada do crescimento e, quando sua 
média é calculada, não se observa uma compensação total, que levaria a um 
crescimento zero, mas percebe-se uma tendência estrutural de crescimento. Ao 
recusar a idéia de progresso, o que a nouvelle histoire recusa junto é a conside
ração histórica do futuro. Este se torna tema do debate potltico, que envolve a 
vontade e o sentimento, mas não é tema da discussão histórica cientffica, que 
envolve uma pesquisa empfrica, uma análise conceitual, a construção de 
modelos de validade limitada e, sobretudo, a neutralidade em relação a 
valores. 

A hipótese do progresso pressupõe, especulativamente, a existência de um 
tempo coletivo e global. A nouvelle histoire mantém a hipótese do tempo objetivo, 
mas este não é progressivo, ou seja, contínuo, cumulativo e irreversfvel, mas 

9 Furei (1982), pp. 75/6. 
10 Pomian (1984), pp. 92/9. 
11 Idem pp. 97,9. 
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pluri-direcionado. Plurais, os tempos históricos não se articulam também em uma 
globalidade. O novo tempo histórico consiste em uma hipótese contrária à do 
tempo filosófico: o tempo não é progressivo, mas plun-direcionado; não é global, 
mas múltiplo. Continua-se a sustentar o caráter objetivo dos processos tempo
rais, mas estes não são conhecidos especulativamente, mas teórica e empírica
mente. Enquanto imanente aos processos objetivos, o tempo histórico revela 
antes a sua pluralidade, a sua multiplicidade, a sua descontinuidade, as suas 
assimetrias, as suas irreversibilidades particulares e jamais a sua unidade total. 
Não se tem mais uma unidade da diversidade, mas a diversidade. Para apreen
der este tempo divergente, o historiador deverá construí-lo. A sucessão e a 
simultaneidade de processos divergentes, será o historiador quem vai coordená
las em seu modelo. O tempo reconstruido será, como no tempo cientifico, a 
coordenação abstrata de movimentos e mudanças objetivas heterogêneas. 

Aqui, os Annales apresentam a sua originalidade: ao mesmo tempo que 
recusam o tempo filosófico e aceitam a influência das ciências sociais, eles se 
diferenciam também das Ciências soc1ais Estas tendiam ou a abordar o estru
tural vivido ou a substitui-lo por um t m o abstrato estrutural. Os Annales não 
optarão, mas prpcurarão reunir e separar o vivido e o formal. Isto é: o tempo é 
uma realidade presente, dada nos fenOmenos humanos concretos, ele consiste 
em suas duraçOes e ritmos Objetivos Mas, estes tempos não se dão à percepção 
e não são conhec1dos sp culalrvamenle Torna-se, então, necessário a sua 
reconstrução teórica e formal M s, sla reconstrução não se confunde com o 
próprio tempo vivido e este não r duz àquele. É como se houvessem dois 
tempos: o tempo do real e o tempo do conhecimento. Este é uma representação 
daquele. O tempo real é o que d v r reconstruido, mas ele não será jamais 
reconslitufdo. Além disso, porque o tempo real é pluri-direcionado, ele possibilita 
reconstruções diversa , desde qu se pnorize esl ou aquele dos seus aspectos 
temporais. Um mesmo preces o temporal objetivo, porque é plural , isto é, uma 
imbricação de direçOes e durações, ossi ilita pesquisas históricas, isto é, 
reconstruções temporais het rogêneas. Como nao mais Deus ou o Progresso, 
hrpóteses lobalizantes, que coord nam os tem os d1f rentes. fazcndo·os con
vergir, os historiadores diversos, com SURS ro I mati ações singular s, con
junto de documentos especifico, teona e conceilos particulares é que recons
truirão este processos objetivos, assimétricos ntre eles, pluridirecionados e, 
internamente, também plurais e het rogêneos. O que é recusado, então, embora 
com muita relutência e não é uma recusa unênfme entre os membros do grupo, 
é a possibilidade de uma história global. Uma história global, pressupõe a 
unidade do tempo objetivo e do tempo do conhecimento e sua convergência. É 
uma hipótese filosófica. Foucaull define bem o sentido da pretensão de uma 
história global: a reconstituição do conjunto de uma civilização, o conhecimento 
do prindpio de uma sociedade, da significação comum a todos os fenómenos 
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1 um período, a busca de uma ampla coesão na diversidade.12 Uma história 
1 1h b 1 pressupõe, prossegue Foucault, um sistema de relações homogêneas, 
lllllD única forma de historicidade ligando estruturas diferentes, pressupõe que 
1 · diVersas fases da história possuem um centro que as constituem como fases. 

1 1nalmente,ele conclui, a idéia de uma história global é correlata da função 
lundadora do sujeito, a garantia de que o que lhe escapou lhe será devolvido, 
. 1 certeza de que o tempo não dispersa seu mundo sem devolvê-lo em uma 
unidade recomposta. Em uma história global, todas as diferenças de uma 
ociedade podem ser reconduzidas a uma forma única, a uma coerência 

lranqüilizadora. São estes principias que a nouvel/e histoire põe em questão, 
embora haja um acordo essencial quanto à recusa de um tempo histórico 
contínuo convergente. 

A organização do tempo objetivo dos processos, se ela não é apreendida 
intuitivamente, ela deve ser o resultado de uma reconstrução. Os historiadores 
novos recorrerão aos conceitos das ciências sociais e renovarão alguns concei
tos históricos tradicionais, para produzirem esta representação do vivido. O 
conceito, ou conjunto de conceitos. virá substituir a hipótese da história global. 
Um conceito é uma construção universalizante da diversidade e é sempre 
diferente, enquanto reconstrução, desta diversidade real. O que não exclui que 
ele possa ser também uma ficção. Segundo Koselleck, os processos passados 
não se tornam ticcionais porque os documentos que deixaram excluem ou 
controlam o que pode ser dito sobre eles. Mas, esta documentação não pres
creve o que pode ser dito. Assim, embora dominado pela documentação, o 
historiador a interpreta e se aproxima do literato. Isto é: o tempo de sua 
reconstrução, mesmo se controlado pelo tempo objeti.vo, não deixa de se 
diferenciar deste. 

"Rcção, hipóteses, conceitos e documentos: o historiador narra um evento, 
representa uma estrutura, descreve um processo, apreende um passado por 
conceitos. Toda conceituação ultrapassa a singularidade passada que se quer 
compreender. Os conceitos não nos informam somente sobre significações 
passadas, mas encerram possibilidades estruturais, temalizam traços contem
porâneos no não contemporâneo, que não se deixam reduzir à simples sucessão 
do tempo histórico. Os conceitos que englobam fatos, relações complexas e 
processos passados tornam- e categorias formais que podem ser postas como 
condições de possibilidade de histórias. É somente com conceitos suscetíveis 
de cobrir uma certa duração, aptos a uma aplicação reiterada e de uso empirico, 
portanto, com conceitos dotados de um conteúdo estrutural, que se abre a via 
que permite saber como uma história antes real pode nos aparecer hoje como 

12 ouc ull (1069), pp. 21/24 . 
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possível e representável. ''l3 
A história, apreendida por conceitos, ganha uma nova periodização. As 

hipóteses anteriores, as de um tempo histórico não continuo, não progressivo, 
não cumulativo, não universal, não direcionado, não linear, não global, e diferen
ciado entre vivido e reconstruido, levam a uma mudança significativa na maneira 
de cortaras processos objetivos. A periodização não se relaciona mais à história 
universal. A nouvelle histoire não estuda épocas, mas estruturas particulares. t 
sempre uma história de ... circunscrita no tempo e no espaço. Segundo Pomian, 
a história estrutural só conhece dois tipos de mudanças: as conjunturais, que 
são reversfveis, e as estruJurais, que são irreversfveis.14 Entre uma estrutura e 
outra, há uma ruptura irreverslvel; internamente a elas, há ciclos de crescimento 
e declínio, que tendem a se compensar, embora sempre haja uma tendência ao 
crescimento. Mantém-se, portanto, no interior das estruturas, uma irreversibili
dade, que é denominada tendência secular. Não se divide a história em perfodos 
globais e não se tematiza objetos universais. As periodizações da nouvefle 
histoire implicam naquela divisão temporal já mencionada: aspectos factuais, o 
tempo real, e aspectos conceituai , o tempo representado. O proc ssos são 
organizados por conceitos. são reconstruídos a partir de documentos e monu
mentos, e então distinguidos ntr eles. A periodizações são demográficas, 
económicas, sociais, lingülsticas, antropológicas, que não pretendem ser gran
des cortes na história da humanidad . A p riodização, então, segundo Pomian, 
é concebida como flutuaç6es cíclicas no 1nt rior de uma estrutura de longa 
duração. A pesquisa histórica ta I ce laços entre o factual e o conceitual 
ela organiza os eventos con tatados em ordens conceituais abstratas. Por trá~ 
da sucessão visível, da duração r ai, o conceito cria a simultaneidade entre elas 
e separa os processos diferenciados. O tempo real torna-se inteligfvel, pensável: 
não especulativamente, mas conceitualment . Cortar, recortar a duração do 
passado humano em durações, considera umouhn, é o primeiro passo para 
torná-lointellgfvel. 15 Aperiodizaçãoconc itu ldanouvellehistoirepõeemxeque 
a história corno continuidade irreversfvel- ela perc descontinuidades, diferen
ças, rupturas. Para os Annales, el pross gu , as p riodizações são especificas 
a cada fenómeno estudado. Ela é construç o do historiador que, ao mesmo 
tempo, a atnbui aos fenómenos que ele analisa, supondo que ela lhes pertença. 
Aqui, percebe--se a diferença essencial do novo tempo histórico com o tempo 
histórico filosófico: neste. realidade e conhecimento se recobrem, naquele, o 
tempo real se diferencia do tempo conceitual construfdo pelo historiador, sem 
perder uma relação tão forte como a que permite a sua inteligibilidade. 

13 Koselleck (1990), pp. 140/1. 
14 Poml 'n (1984). pp. 92199. 
15 Dumoulin (1 986), pp. 504/5. 
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Outro aspecto novo na formulação do tempo histórico dos Annales, é a 
tt l11ç o entre passado e presente. Na perspectiva positivista, o passado tende 
, •:. Isolar do presente e a se constituir como um objeto em si; na perspectiva 

lw.toricista, o presente tende a absorver em si o passado e este passa a fazer 
1 u H 1 da contemporaneidade; na perspectiva estruturalista, esta sucessão do 
1t 1mpo histórico torna-se secundária em relação a um tempo lógico, marcado 
p la simultaneidade. Os Annales proporão uma nova perspecliva para esta 
r •!ação passado-presente. Aqui, o passado não se isola do presente. Ele é 
, hordado a partir do presente e é este que levanta as questões sobre o passado 
que o ajudarão a melhor se conduzir e se compreender. Há portanto, uma relação 

interrogação reciproca. Se há um diálogo, o presente não pode absorver o 
ssado e torná-lo contemporâneo. O diálogo só é possível entre diferentes que 

e comunicam. E é esta a perspectiva da nouvelle histoire: passado e presente 
êo diferentes, são momentos singulares na estrutura do tempo histórico; mas, 

exatamente porque diferentes, podem informar um ao outro, podem estabelecer 
uma relação de conhecimento recíproco. E, contra os estruturalistas, os Annales 
defendem a riqueza deste diálogo temporal , que é a própria razão de ser do 
conhecimento histórico. O tempo da sucessão vivida, eles sustentam, não 
poderá jamais ser superado pelo tempo abstrato do modelo. Pelo contrário, este 
só é legítimo como fonte de inteligibilidade daquele. 

"Na nouvelle histoire, o tempo histórico é percebido quando se constata a 
diferença entre o ontem e o hoje. Como explicar esta diferença? Eis o móvel da 
pesquisa. A história se apresenta como uma resposta a uma surpresa. a um 
espanto com as diferenças do hoje e do ontem. O seu método problemático a 
conduz a conceber a história como uma sucessêo de estruturas totais e fecha
das irredutíveis umas às outras. Não se explica uma pela outra, não se reduz 
um~ à outra. Há diferença entre elas. Cada sociedade é uma estrutura complexa 
e homogênea. São estruturas descontínuas em uma duração material contínua. 
O passado só é apreensivel pela comparação com o presente, a única duração 
que o historiador pode conhecer."16 

Na perspectiva dos Annales, o conhecimento histórico não é conhecimento 
do mesmo, pois seu tempo não é continuo, mas da diferença, da alteridade, pois 
suas estruturas são descontfnuas. Conhece-se por contraste. O diálogo é 
informativo porque revela ao presente o que ele não é e ao passado o que ele 
não foi. E informa também condicionalmente: o que o passado poderia ter sido 
e o que o presente podería ter-se tornado. Enfim, passado e presente são 
diferentes que dialogam e não a continuidade cumulativa do mesmo. 

Mas, essencialmente, o tempo histórico novo proposto pelas Annales, 

16 Ariés (1986), pp. 231/4. 
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significa a aplicação à história da inspiração primeira das ciências sociais· a 
superação do evento. A questão que se põe, e que é de diffcil solução, é: co~o 
s~pe~ar o evento e ao mesmo tempo manter a especificidade da perspectiva 
hrstónca, que é a da sucessão de eventos? Ou se;a, como não recair em um 
tempo abstrato, sem eventos, e como evitar a pura sucessão dos eventos? Os 
An~ales se dividirão sobre esta questão central: haverá os que recusarão 
radrcalmente o evento a favor da abordagem estruturar, haverá os que afirmarão 
o evento dentro do quadro estrutural, haverá os que defenderão uma dialética 
do evento e da estrutura, onde o evento só existe porque estruturado. Mas, no 
!undo, é sempre a análise estrutural que vem explicar e incluir o evento. A 
1ntr~du~ão da análise estrutural em história significou, para Burguiêre, uma 
ace1tac;:ao e uma re?usa. Os Annales recusaram uma ideologia da mudança, da 
evoluçao progres~rva da humanidade nas pegadas da Europa. O tempo da 
Eur~pa era a.referencra que coordenava os tempos plurais da humanidade. Eles 
acettaram a Integração à história do tempo inconsciente. repetitivo, constante, 
regula.r, constatável em outros campos de análise dif·erentes dos tradicionais. 
Burg~rére resgata a influência do Marxismo sobre os Annales, considerando-o 
a mars avançada ?as teorias unilmeares da história. Mas, ele insiste, ao produzir 
anál~ses estruturais, a nouv 1/e hislo1re não quer se tornar um estruturalismo: ela 
con~nua a ser a portadora da ers ectiva histórica, que é a da mudança. A 
análrse estrutural que ela quer r alizar visa melhor explicar esta e não suprimi
la.17 

Port~nto, é esta a minha hipótese: os Annales elaboraram uma mudança 
su~tanc1a/ na compreensão do t mpo histórico. e Goff considera que eles 
reahza!am uma metamorfose na memória ool tiva dos homens, segundo outra 
duraçao, out~a c.oncepção do mundo e de ua volução. 18 Fundamentalmente, 
a nouvelle h1s/~/(e opõe-se ao t mpo da história da época da Luzes, embora 
haJa o~ que veJam neste movimento o s u in pirador mais direto, que é 0 da 
evoluçao gradual e progressiva da Razão, e opõ -se às versões revolucionárias 
deste tempo, que, . ao invés de uma evolução gradual, propõem a revolução 
permanent~, mas vrsando o mesmo progr soda R zão.1 Ela foi a constatação 
e reco~hec1mento das forças de inércia estruturais, que limitam a ação livre e 
que nao têm pressa para verem a vitória da razão. No fundo, percebe-se a 
recusa, .con~c rente ou não, confessada ou não, d idéia de revolução e tudo 0 
que ela_lmplrca: ac~leraç~o d~ tempo dos eventos e conhecimento especulativo 
do sent1 do da hrstóna. A h1stóna da longa duração enfatiza os movimentos lentos 
e representa uma desaceleração das mudanças. 

17 Burguiére (1971). pp. IV e VIl 
18 Le Goff (1988), pp. 24. 
19 Gemelli (1987), pp. 6/7, 
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ntretanto, para melhor demonstrar esta hipótese, devo apresentar uma 
uutr t:~: os autores principais dos Annales, têm perspectivas diferentes sobre a 
r novação que produziram. E será procurando esclarecer esta diferença interna 
qtr pretendo demonstrar aquela hipótese principal. Assim, o que reúne Febvre 

I loch é a perspectiva da longa duração, é a tentativa de superação do evento 
, ar ti r da influência das ciências sociais. Mas, dentro desta perspectiva comum, 
les têm concepções diferentes da longa duração e da sua relação ao evento. 

Mais: eles teriam aberto a via a duas tendências dentro da nouvel/e histoire, que 
ora se opõem, ora se complementam. Assim como eles: foram diferentes e 
completavam-se. intelectualmente. A tendência de Febvre: ele parte do evento 
para a sua estrutura, parte da aparente novidade de uma obra original para 
integrá-la na estrutura mental de sua época. A tendência de Bloch: parte da 
strutura e, talvez, nem saia dela, sem procurar atingir o evento original, mas 

dispondo nela os eventos dispersos. A diferença: em Febvre, é um evento 
original consciente que encontra sua estrutura; em Bloch, é uma estrutura que 
inclui inúmeros eventos inconscientes. Esta diferença revela, talvez, uma dimen
são mais profunda: a da própria concepção da história de um e de outro, o 
primeiro ainda tendendo ao historicismo. o segundo ao positivismo sociológico. 
Braudel vai procurar sintetizar estas duas tendências, embora tenda mais para 
a perspectiva de Bloch. Le Roy Ladurie radicalizará, depois, esta tendência 
blochiana, que também se imporá à antropologia histórica. Depois de Braudel, 
e dentro ainda da tendência blochiana-braudeliana, duas perspectivas se 
abrem: a da história estrutural, imóvel, que Le Roy Ladurie representa melhor. e 
a da história serial, uma história de ciclos, que privilegia as osci lações dentro da 
estrutura. Ao longo da história dos Annales, a via aberta por Febvre continuou 
pouco explorada. Recentemente, parece-me, a tendência febvriana voltou a 
aparecer: parte-se novamente de um evento original para a sua estrutura. 

São estas as perspectivas que constituem a nouvelle histoire. São diferen
tes, mas não se excluem; completam-se sob o signo mais amplo do tempo 
histórico estruturado, mesmo em seu aspecto acontecimental mais original. Se 
se sai deste modelo ou paradigma dos Annales, reencontra-se o evento nele 
mesmo como visível e pleno de sentido enquanto visível. ~ não procurar atrás 
dele invisrveis que o sustentem. ~repor a hipótese do evento que faz sentido em 
si, sem necessidade de ser posto em um quadro temporal mais longo. Embora 
esta hipótese ;amais tenha sido sustentada: sempr se procurou um invisfvel que 
legitimasse os eventos visíveis. 

Uma crise das ciências sociais faz retornar o evento à história? E se o evento 
retorna. retorna com ele o tempo da alma ou da consciência do filósofo. O evento 
é expressão singular de sujeitos livres e conscientes, que agem segundo 
valores: a liberdade, a realização de si ... As ciências sociais foram a tentativa 
mais recente de naturalização do tempo da consciência, isto é, elas procuraram 
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pensar o tempo humano em termos de relações temporais, onde a reversibilida
de, a homogeneidade, a regularidade, a quantificação são posslveis. A nouvel/e 
histoirecontinuou o esforço especificamente histórico de conhecer as mudanças 
do mundo humano, mas procurando submeter a qualidade destas ao movimento 
quantificado. Na nouvelle histoire, o tempo histórico deixa de ser só a perspectiva 
da sucessão dos eventos e torna-se consideração desta sucessão na simulta
neidade'. O que era antes impensável em história, a repetição, a permanência, 
a quanti ficação de movimentos reverslveis e regulares, a longa duração, enfim, 
torna-se a direção principal do olhar do historiador. Uma outra história começa 
a ser pensada, o que refletirá s m dúvida sobre a história que se produz: um 
tempo histórico desacelerado, isto é, que inclui a simultaneidade, criará uma 
ação histórica cautelosa, planejada e com a sensibilidade da resistência dos 
processos objetivos aos projetos subjetivos. Dentro do grupo, esta submissão 
da qualidade à quantidade chegou em alguns, ao reducionismo e, em outros, 
chegou à perspectiva rica de uma dialética da medida e da interpretação 
qualitativa. Sob a influência das ciências sociais, a nouvelle histoire, soube 
defender a perspectiva especificamente histórica do tempo. Se as ciências 
sociais buscam o intemporal, a natureza humana. ou o inconsciente coletivo, a 
nouvelle histoire, mesmo aceitando esta inspiração, não perderá de vista o 
especifico do tempo humano, qu é a mudança qualitativa e a consciência. 
Dentro da nouvelle histoire, a aporia fundamental do tempo continua: há uma 
tendência à naturalização do tempo llumano, há uma outra tendência que evita 
este reducionismo e mantém a d1ferença.2o 
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