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do Em ~~ulo mui~ tem sido as questões colocadas à &.:-t6na.' Na- tê · 
poucos .... ,açw os camínbos "''- . •u o m SJ.

campo de seu trabalho Neste te qtoueteos .. ..,toriadores tem procurado para alargar o 
riador ue coloca, .. . x otaremos abordar algumas idéias de um hiato
ria. ~ V é a nosso ver • llllpOrtaotes questões para a epistemologia da hist6-
lo .... ,.Ar""~~ o. nosso autor e SUa& reflexões sobre o conhecimento hist6 . 

r .. ...., .... ...._ aqw tendo em vista sua cooce.,.,..ão de dit his . oco se
análises que Veyoe faz do objeto da histó . .rdo ._ .... _, .. e_rença .na .. tóna. Todas as 
das a esta con . - . na e ... Atnuuu do. historiador estão liga-
tlexOes estarfoCCC:OwJ: perpassali seu livro C~nt on ~cr.t fhistoire . Nossas re-

. as neste vro e quando fizermos citações retiradas dele 
serão segwdas pelas iniciais CBH com a posterior indi lo da . C:Stas 
francesa. &istem três traduções deste livro· caç página da edliio 
brasileira. lndicarcmos estas traduções 80 &aJ ~ portuguesa, UJn11 e&panhola c uma 

Se vamos trabalhar a idéia de. . nosso te:llto. 
pouco sobre o quadro dentro do ual :~ em Paul VeYf.le. temos de falar um 
questõe& que se ooJocam para a ~tó . ~ compreendida ~ue se refere u 
vida pelos homens es" marcada pela ~~peri~ :Jaue em nosso o a históf!a vi
vida, ct;c., eapelhadas numa crescente divislo do ~raio, da fra~ntaçao da 
vez III8.1S acentuada no ~ do saber e na diJWçlo do o, ~a especializaçãO cada 
dutor e produto de uma história a qual ele tenta compn!e~ homem como pro· 

Ora, 6 certo 9ue os homens sempre viveram experi!ncias :'cf! · 
de nossa parte acreditar q_ue as guerras. da anti iüdade. e;as. Sena ~uslo 
revoluções da q,ooa modenui, te g e, as pestes idade média, as 
6poc~ como experi&cias da do~ ~· ~~ 0~&X:O dess

11
as respectivas 

defuur nosso séCulo como 0 da fr &:Jr · . qu o porquê de 
pelo homom contemporAnco ~ agmcn"id Por que acreditar que o caos vivido 
ponto de vista da sua sensibiJdade a~~m~..,..~ comoao h se ele f,deossc um privilegiado, do 

• ......... ., s omens outras épocBB? 
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O certo é que toda q>oca possui um conjunto de reprcaenfai;Oca acerca de ~ 
nama, toda 6poca na história humana possui certos modos de ver-se a si pr~a. E 
claro que nio acreditamos que estas maneiras de se ver ~~ejam o reflexo imediato da 
vida de uma sociedade, como se esta possuísse wna t.ransparencia absoluta que nos 
permitisse uma aweensAo de sua história a partir da simples comprcensio de sua 
vldo de mundo. E com nosso próprio autor em questJo que V8lJl08 compreender 
t~ue a maneira como as socicd!des se autocompreendiam, por exemplo na antigüida· 
de, ~rta ao mesmo tempo verdades e ilus6es, erros e acertos sobre sua expe· 
ri&lcia JUStamente porque as sociedades nio são mais transparentes a si do que aot~ 
que venham estudi·las posteriormente. Os atores de uma certo momento da história 
nlo são seguramente os melhores intérpretes de suas ações. 

Mas isto não nos impede de identificar vislJes de mundo em 6poca ctiferentes e 
perceber em q_ue medida elas formam o horizonte histórico de uma dada ~ e 
como cs~ hunzonte 6 condiçio de possibilidade das questões 9ue esta 6pOca vai 
co10<lar. E claro que não pensamos aqui em idiias nascidas a partir do nada e sim de 
uma relaçio onde determinadas práticas de uma ~. interagindo-se, venham 
a operar deslocamentos, na ordem das icptescntações desta sociedade, 9ue permi
tam que ela constitua novos objetos históricos. A constituiyAo destes obJClOS ~ que 
nAo nos permite fazer a História do homossel'tualismo no ocidente sem compreender 
I.IUC sob esta palavra ocultaram-se objetos históricos radical.mente diferentes. f1 l Ou 
então nos exige cuidado ao usarmos a palavra dominaçlo quando tentamos apreen· 
der com ela tanto a relação do imperador romano com seus stiditos quanto a doa go· 
vemos representativos da idade moderna com seú governados. (2) Mas discutiremos 
111to com mais vagar"ao falarmos da aftica ao objeto natural operada por Veyoc. 

Estas 3:tôes colo::am o seguinte problema: ae é certo que para os gregos a 
ardem da ci estava fundada na cr~:& de que esta era a reprodução humana da 
ordem do Cosmos. se 6 certo que na · m6dja a ordem do mundo fundava-se na 
ld6ia de que homem e natureza sAo criações de Deus e na idade moderna a razão do 
aujoito c:ooscicnte de si será o princfpio para se pensar o muodo, a pergunta é: quais 
do as crençás fundamentais formadoras do horizonte bist6rico do homem contcm
poril1co? Se é certo que de dentro da própria contemporaneidadc é ctificil afastar· 
mo·ooa dela para melhor compreendê-Ia. õ.io menos certo é que a r:Uosofm e mals, 
wna filosofia da história, nJo pode fugir da questão. Mas nosso objetivo aqui é mais 
modesto. Queremos neste texto lcvutar o problema do estatuto do objeto histórico 
em Paul Veyne. Inscrevemos nosso autor no terreno da filosofia crítica da história 
c, quando falamos desta. não nos é possível deixar de situar~ das dificulda· 
dcs surgidas para a chamada filosofia cspcculativa da história em oosso tempo. 

Uma fllosof1a especulativa da biatória comporta um projeto mecaffsico, ou 
lleja, assenta· se sobre a idéia de que existe um fundamento absoluto a partir do qual 
se possa pensar o curso dos acontecimentos. Lembremo-nos da Metatlsica de Aris· 
tóteles, aa id6ia de um saber que apreenda o ser enquanto ser independente de qual
quer dctcrmintÇio deste. (3) Isto para que a palavra metafisica tenha aqui um sentido 
preciso. Dediu-se t.amb&D esta filosofia a uma reflexão sobre o curso dos aconten
t..imcotos enquanto tais c não a uma reflexão sobre as condições do conhecimento 
hist6rico. Outra idéia que cDOODtramos numa fllosofia espcçulativa é a de totalidade! 
a coovicçA.o de que se possa apreender num sistema a história da humanidade. 14 
Tam.b6m as i.d6iaS de ordem. furi, sentido, ctç,, pcrpassam a probJcmática espoculati· 
va sobre a história. 

J4 uma filosofia ctftica da bistória faz a seguinte pcrpta, à moda de K.ant: 
em que condições é poss{vcl o ooobcdmcnto histórico? Ora, cremos que estas oon
diçõCa não podem fazer tábula rasa dos próprios acontecimentos hist6ricos. Mesmo 
que estes Ido sejam o objeto imediato do filósofo critico, é o acu movimento que nos 
faz perguntar sobre o estatuto do fato bist6rioo, da objetividade em história, etc. Ou 
seja, 6 o fato de ter existido uma revolução francesa que possibilita a questio das 
suas diferentes iDtel'J?ret.açõe&. Isto pode aparecer evidente mas nunca ICn1 danais 
lembrar que o historiador ao se debruçar sobre aeu objeto tem uma CODCepÇio im
plícita ou exp&ita acerca do que seja o real histórico, tmn uma teoria acerca de co· 
mo se organizam os acontecimentos, nio sendo apeou uma p'Pui em branco a aeT 
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imprcaaa peJos dcfatos. (IIJ Isto ~JCa que no filósofo critico haverá aempre implícita 
uma per8'1!lta, ordem cspcculativa, acerca do que seja a história. 
tali~ ~ .)Uitamcnte em oosso ~ que uma concepção da história enquanto to
ficulda& enquanto dotada de um sen~ e de um fim. vai encontrar uma ~rie de di
condiç~ 3: tomarF ex~nre !Jl:lPOrtante e pertinente a per.çunta sobre as 
idtia de con,: =-t!b.~!ór;,':?.:~~~~ 00880 s&:ulo que !J!3 ~ questionar a 
Michel POucau1t hou ...,,.... auawauuo com a de descontinwdade. Segundo 
dade mas , nio ve propriamente wna introduçio da idéia de ~ntinui-
pensado ~tó~ em ~seu estatu~. Diz-nos este autor que 0 descoatfnuo era 

na Wll na em sua aQrma clúsica, como o dado e · --~ 1 
que devia ser apagado e reduzido pelo discurso do bis•....:-!.. UDpeuaave ' como ~ 
fazer surgir a tin 'dade H . oua.-.ur que tentava com ISto 
elementos fund::!o~ da ~n~~a. 0 .~~ a deuli!ICOO~ seria ••um dos 

nca . rouca Lnos diz ainda que: 

"Poder-u-ia dizer: tkiJ'IOdb umr4tU: H' · as dúc.. llnos J.:-l . .J- esq o, q~ a rstdna •· tk maneira 8eral, 
: .--.Jru:tl4 w:braram di! ser a recoMtitulçiJo dt» encad4amentos 

fJQ1Yl • das sucessõu ll[JIJf'en/U; praticam M atua/itkzde a di.Jposição sis-rzJ; do ·s:~~m: Â grande MUiafl!o que 4S II'IQTCOU em MSSO kmpo 
nu.dlo c::.-tlmf-;r se!! ~n}o para mecanismos econ6mic~ que h4 

eram; lamblm 1IIW foi a tntesraçlio dos font1menos ldeoMgicos dtu t;:::J;. -~ (Jeii:JOIIWnlo, dos tipos tk menlaJJdade: o dcu/Q XIX }6 os tinha ~-

A verdadeira ll1UdaQça. 
nuo de obs~ulo para ...c.:-~':do o pensador, foi es.ta passagem do deaconlf
ratório. ' P•---. ao que .se deve redUZII', para um conceito ope· 

blemá:icaomo ~~~ber, as co~6cs de FoucauJt resumem uma certa pro
do s ~~ ~.)e {MU'8 a história e ~ui temoe eosaiado a sua c:oatprcen-

- . e u..r há uma COOSCI8DCJ8 se fazendo oa história, se a história oJo ~ 
:te ~u~r:tT:u:s;amos ap~ em diferentes momentos, como ~C::J:: 
su · edutibilidade poca), ~~ este Outro de 1Dil passado distante, em w!_ ~ -'~C enquanto ~ . Ou SCJ8, como compreender o Outro evitando 

cepçlo. fundada. oa continuidade que busca em nós e oeste Outro pontos = ~mo~:Z. ~~:~ nas 6pocas ou nos estágios de desenvolvi-

dos r~!~ r:. e: ~rente~ o ob~to da história. Segundo o autor, o fato 

~e": Mre~, diferente de nós c;:crau:: ~~Tuin ==~== 
~ ~no de b.bt6ria. (CEH. p. 16) ~sto 6 possfvcllX>rque, para o autor, a história é 
: -~ do sublunar (o ~tor lira esta categona de Aristóteles) que I! 0 mundo 

cie~ f~nnaJ~~:(c ~~· ~·· e~ ~tra~siçio ao mundo supralunar das 
da regularidade. Ao bistor=., =~~as ::Jioanas ':!plano), da ordem e 
diferença com relaçio a outras, sendo irredutfvel 'uma~~ nes.rn:i uma 
para ~r es~ dif~te irrcd~tfvd ao geral nio se pode pensar a· história= 
um COOJUDto de le~~- tipos. ou SCJa. ~ bist6tia não ~ uma ci6Dcia 00.......-rJCL Se 8 pensarmos como wçq;Ja ela se aproxuna mais das ciências ideo~ .... 
~br:içam ~re o individuaL (CEH. p. 18) Mesmo que a história às ve~s ~ ~~ 
~ viJ>?S e~.1~ .~az para,. por exemplo. mostrar que o tipo imposto direto existiu 
...... árias ClV!_rzaroUÇII ID88 ...... para ......,trar que te · isto pode indicar ~ ' - . ....... um povo o ve e outro n4o e que 
. uma cer~ maoeua de c:omprceodcr as relaç6es (ucais em uma so-
~e que ~r4 1108 deixar perceber toda wna fonna de ser e de viver desta so
~· (C · P· 19) ~?esta forma, se fala doa gregos, o objetivo da história nio é 
ex tar o ae~ modo de ~ mas mostrar em que eJes eram difereutes. 
. Com~.!._ o auto~ mveate contra as preteosõce de apreender um Ser na histó-
~ que _ae ~volv~~. ruma l plenitude. Se ae traba1fia com 0 tipo (abstr-• ... 
despotílmo e!lCiarec.ido o que importa .S 9uc o despotismos de um rto pais....-) 

certa ~-~ deste país e nlo de outro. H~ qWIIltos deapotiamoe bou e~ 
história se mteressar4 por todol eles. a claro que poderio existir ~e 

60 

nlo despertan o interesse do historiador mas isto eeri uma ~do de goslô peuoll 
deste historiador, nlo estando iDacrito DOS fatal. Isto porque pua Veync nlo "' 
di.stinçib entre fatos históricos e nlo bist6ricos. Ele oos diz • p. 22 da ed. francesa 
do C~n1 on lcrit thirloirw, que um fato pu-a ter digno de história buta ~r 
111:00tccido e cata afirmaçlo de Voyoe ~ butaote radical. Sabe-se que o )Mllitivismo 
inataurou 8QUi1o que 10 c"bamou o culto dos fatos na história, lBl aeodo o fato tudo e 
bastaria ao historiador catar atento a ele pera que pudesse fazer história. Hoje em 
dia ilto j' foi bastante quoaticmado haveudo um cooeeaso entre os historiadores e 
epistcm61ogos da bist6ria quanto ao caritcr de conatruçio doe fatos histórioos. 

No.eatanto contiDua a diacussio eobrc o que seria <tipo de história c o que 
n6o ecria. O assassinato de um cidadio wmum em um assalto leria do digoo de 
história quanto o de um presidente da rcpóblic:a por qucat6es Jih.,.u:-•? Veyuc. a 
nosso ver. trabalha uma intercaaantc resposta a esta questJo u · o a DOÇio de 
intriga que agora s6 podemos apootar dizendo que, para o autor, ~ ncccasário fazer 
certos cortes na bist3ria, seguindo certos itinerúios sem a preteoslo de que exista 
um História. como um ab&Ofuto, na qual venhamos ou nio a inscrever os acootcci
mcntos. CIJ O assassinato do pteSidente que terá uma certa impoJ1jncia para a bia
tória polftica. poderá ter o mesmo signiffi:ado (ou at~ menor) que a morte do cida
dlo comum para a história do crime tomada objeto por um historiador. Para Veyue, 
nio existe fato atômico e seu valor. seu sentido e sua inteligibilidade s6 Btrio cor
retamente apreendidos ao inscrever este fato owna detenninada ~rie.(CBH. p. 
3113S) 

O que deve ficar claro &Jui ~ que o conhecimento histórico será ~~emprc co
nbecimeato do sublunar, do viVIdo, de onde a ordem e a estabilidade estão auaentes, 
aeodo palco de uma constante indetenninaçAo. Quando o historiador faz história 
poUtica ou fiOcial, esta atividade ~ um itinerário que ele recorta oeste campo o que 
oão nega a exis~ncia de outros itinerários possíveis. ~ a crença de que ~ira
mente a história política e depois a social eenam o centro (a capital como diz Veyne) 
da história que gerou wn tipo de historiografia que privilegiava os chamados gran
des eventos, as grandes datas, etc. Como o próprio Veync col~ ~ com a Escola 
dos Annales, trabalhando em França reunida em torno do historiador Marc Bloch. 
que outros objetos foram chamando a atenção dos historiadores ~a um campo em 
tomo da história tradicional que foi chamado de non-lve~men~Ue (nós usaremos 
aqui olo-eveotual). (tO) Bate campo. segundo nosso autor ~ aquele dos "aconteci
mentos ainda nio saudados como taia: história dos solos, das mentalidadca, da lou
cura ou da busca de SCgWllDÇa atrav68 dos tempos" (CEH. p. 30131) 

A ooçio de nio-cventual provocou '11QJ verdadeira revoluçio oo objeto his
tóric:o nms ainda restou algo a ser questionado: o chamado objeto natural. Veyoe 
trabalha esta questio c:m um texto onde ele fala sobre Foucault c coloca cate peosa
dor como um dos pandcs dcn;didorea deste objeto. 111) A crítica ao objeto riatural. 
cremos, complcmenta a id6ia trabalhada por n6s em Paul Voyuc sobre a imporducia 
da buaca ela diferença ua advidade do historiador. 

A id6ia ao objeto natural 11e traduz. ua creDÇ& em um dado biat.órico (um obje
to) do qual, no decorrer da história, mudam-se as repreacotaç6ea dcixaDdo perma
ocçer, ao eotanro, uma certa ~ que, tirado o 'Y6u das modificaçõca, tornaria 
possfvel identiflC8J' o iDvari!"YeL A id6ia de objeto natural catá intimamente ligada 
com a de continuidade c a c:rftica que se fez ao aalto positivista do fato histórico Dio 
a abalou. Isto porque ao questionar a id& cfo, fato como um dado argumentava-lO 
em tomo da pro~mática da construção ou nlo dos fatos pelo historiador. O que ae 
colocava em queatlo era a dita autoridade dos fatos, defendendo-se o papel ativo do 
historiador na construçlo destes. Neste quadro ainda era possfvel pedfr aos historia
dores que, ftiCOII8truiodo o passado de alpmu civilizações, aelccionando os tomas c 
os docullltlDtoa, reconat:rulaaem para o6s a biat6ria, por exemplo, da criança oo ocl
deoto. Ora. ao fazermos eeta proposta, mesmo nio ~ do suposto de que a 
criança seja um dado que diapensã o papel ativo do historiador em sua coaatruçlo, 
terlamos subjacente a da a crença de que ou diversaa ~ do ocidente este ob· 
jeto que conhecemos boje como criança sempre existiu: 6 occeasário, no eatanto, 
pensar todo um conjunto de pr*icas de uma sociedade num dado tempo para com-
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preendcr QUI) o lugar oc:uoado por um determinado conjunto de pessoas em uma 
determjneda faixa etúia. ttf> 

E por isto gue Ve'jDIC privilegia. na obra de Foucault, a crítica feita aos falsos 
objetos naturais (loucura, sexualidade, etc.). Como diz G6rard Lebnm, comentando 
as formulações de Veyw:. sobre Foucault, se se diz que o canibalismo em certo lupr 
6 execrado e em outro 6 um ato religioso, deve-se perguntar primeiro se nestes dois 
lugares fala-se do mesmo objeto. 113) 

Assim, esta crítica ao objeto natural toma mais claro o pri~gio que a id6ia 
de difere~a na história poba junto a Veyue. Para ele os objetos nlo podem ser 
co~reendidos na históna em separado de uma certa prática ou um conjunto de 
práticas que dlo a wna certa 6poca toda uma especit"lcidade. Há um texto em que 
Veyne discute a questlo da democracia entre os gregos que ilustra bem o que esta
mm trabalhando. Nde o autor diz: 

''Suponhamos que em diforentes ~pocas o que M chamou polltica tt:nha sido 
subentendido por preuuposto~:J:J/scapavam t} consciincia dos agentes; que 
esco.pam. igua~nte d poste · , muito apressada em reencontrar-se em 
set.U ancestTais, fMsmo qw seja baMlizando os traços de mafis{onmnia. Ne~ 
se CQSO, as mesmas paklvras, as vagas analogias, nos ucontleriam diferençfl6 
~r~ptfveis e enomtl!s, da mi!Sma ll'ttUieira que as luvoru escondem a flo
restll". f1•0 

Taia posições de Vcyrre não signif'acam nem um idealismo e nem um ceticismo. 
Isto fica claro no texto sobre Foucault quando o autor escreve, ao fazer a crítica do 
objeto natural em política que: 

''Isto não quer dizer que o nosso erro seja acreditar no ESI!ado, qUDrtào ro 
existiriam Estados: nosso erro I cnr no Estado ou nos Esllldos, em ver tk es
tudar as prddcas que f"'!!~lllm objetivações que tomamos pelo Eatado ou por 
WU'Ú!datles do Estado' . ' '!I) 

A nosso ver, estas concepções do autor, ao inv6s de suprimirem a idéia de 
mudança oa história. contribuem para tomá-la patente. Isto porque é partir dela que 
poc!emos compreender o Outro em sua especificidade e Dão como wna simples pro
jeçio do nosso presente sobre o passado. (161 Chamamos a aten~a isto porque 
nio DOS parece que a CODCq)Çio de Verne faça das diferentes históricaa sis
temas fechados. Se assim foaae, uma VISta paoorfimica para o passado do ocidente, 
por exemplo, nio nos mostrariJl mais do que uma s6rie de figuras juarapostas. Tal 
não acontece em nosso autor. ~necessário lembrar aqui que a idl!ia de mudança em 
nosso século foi muito influenciada pela idQa de progresso que teve seu triunfo no 
ll6culo XIX. Esta idéia de progresso radicalizou as ooncepções de um sentido da 
história, de um avallÇ? linear no tempo, de continuidade. Ora, o que se coloca para o 
nosso s6culo, como Já dissemos anteriormente, é justamente a necessidade de P._ensar 
a mudança como diferença e a história nlo como progresso mas como a mamfesta
çio desta diferença. (17) 

Um dos. exemplos que I)Odcmos dar ~bre a necessidade de se pensar as dife
renças 6 o dese~vol~to da Etnologia. E ela que coloca hoje o problema das di
ferenças culturm e racws tentando compreender as outras culturas em sua especi
ficidade. 118} De certa forma. este tipo de refledo foi pj)SS{vcl j:Om um certo recuo 
do etnocentrismo europeu, enquanto colonizadores ga 'Africa. India, etc:, face a to
da uma ~rie de contestações vindas das colônias. E com este oovo olhar sobre o 
Outro que se oode colocar em questão inclusive o proble~M dos clwnados povos 
sem história. l,tl 

Assim, este 6 um exemplo de como as chamadas ci!ncias humanas têm de ti
dar ~je .com. o problema das diferenças e coine? este problema n1o implica de uma 
maneJra imediata a negaçlo de toda e qualquer id6a de mudança. O que se questio
na 6 ~certo conceito de mudança. Veyne, por exeqlo, defme a história como a 
narrativa de acontecimentos verdadeiros (CEH. cap. I) e a id6ia de narrativa, que 
nos faz lembrar um encadeamento linear dos fatos, pode-se Hgar com facilidade a 
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uma história factual, contínua. No entanto a ooçlo de intriga (a compoaiçlo doa fa
tos pelo historiador numa determinada &6rio) destrói a ooncopçlo de uma narrativa 
totalizaDte e progressiva, fazendo-a, ao inv61 disto. a síntese do recorte operado 
pelo historiador no reallúst6rico. 

Pode parecer contraditório também que nosso autor fale que tudo 6 histórlc;o 
ao mesmo tempo em que coloca a diferença como, objeto do historiador. Mas te100s 
de lembrar aqui que, ao falar da História oomparada no seu Commenl on lcrlt t his· 
toire, o autor diz que se em ma~ria de tómulos a atitude dos romanos c doa chineses 
era igual, ao escrevennos a história toiD{llla para os chineses, poderfamos dizer oo
mo f1er6doto: ·'Sobre este ponto, a opinião deste povo 6 mais ou menos semeUtante 
a ooua" .(CEH. p. 17) Assim, tudo realmente 6 digno de bistoria mas o que move 
o trabalho do bist~riador, o que o faria interessar-se por algo seria esta atraçio pela 
diferenças que se escondem por trás de oertas evidencias que compõem a histõria 
dos povos. Isto "po~ue o acontecimento 6 difereça e sabemos bem qual 6 o esforço 
caracteristico do ofiào de historiador e que lhe dá seu sabor: espantar-se com o que 
6 evidente" .(CEH. p. 18) 

As diferenças acima tendem a aumentar na medida em 9ue a história alarga o 
campo do eventual, tornando-o mais difici1 de se determmar. Veyne diz que 
"quanto mais o horizonte eventual se alarga aos nossos oUtos mais parece indefmi
tlo: tudo o que comp& a vida quotidiana de todos os homens. incluindo o que só dis
cerniria um virtuose do dúbio íntimo, 6, de direito, caça para o historiador; porque 
não se v~ em ~ue outra região do ser que não a vida, ctia após dia, poderia refletir-se 
a historicidade '.(CEH. p. 3S) 

Assim, o historiador debruça-se sobre o passado não para, como já foi dito, 
oompreend~-lo como os homens deste ~ o compreendiam mas para captar o 
modo como eles compreendiam na medida em que este macio pode trazer à luz for
mas diferentes de oompreensáo e isto também ~ história. E assim que nosso autor 
escreve que "não nos mteiessamos pelo circo na mesma medida que o romanos se 
interessavam, mas interessamos também pelo seu interesse _pelo circo".(CEH. p. 34) 
Noutra parte do livro. Veyuc escreve, ao falar sobre as florestas da Idade M6dia, 
que a história pode( .. ,)"fazer compreender como as pessoas da época viam a flo
resta ou a loucura. porque não existe uma maneira em si de se ver, cada época tem a 
sua c a cxperieocia profiSSional provou que a dcscriçlo destas visOes oferece ao 
pesquisador uma matéria rica e sótil à medida do seus desejos" .(CEH. p. 36) Deste 
modo, estudaríamos as representações de uma q,oca por si mesmas e sem a ilusão de 
que das seja necessariamente a consciência desta época. Também tennos diminuido 
o risco de ler o pas88$1o apenas em tcnnos de uma projeção retroativa dos nossos 
valores do presente. ~ assim que se percebe a diluição do objeto natural: nem uma 
consciência portadora da verdade e nem valores retroativos que possibilitem a intc
ligibilidade da história. Apenas a tentativa de compreender as práticas de uma socie
dade e suas respectivas objetivaç(les, acreditaodo que os homens sAo diferentes. 

Por tudo isto Paul Veyne questiona a id6ia de uma História como um absolu
to. Ele diz que "um acontecimento só tem seotido numa s6rie, o oómero de shies 
6 indeterminado, Dio se dirigem hierarquicamente e como veremos tão po\ICO ten
dem~ WJI geometral de todas as perspectivas" .(CEH. Rr.38) Desta f011J)8, • idü 
de hilr6ria, para o autor, nio pode ter maia que uma fuDçio reau]ativa. E tambc!m 
lll8im qae peroebemoa como a seriaçlo se coloca como a possibilidade de ordenar o 
~ CUlpo do sublunar, fazendo com que a história olo seja um puro caos lbao
lutamente ininreligfvel. 

A nosao ver, a~· impHcita nos trabalhos de Veyne 6 a de uma nova 
fonna de racionalidade para pensar a história enq~to descontinuidade. Como diz 
Micbol Poucault: • 

"A His16ria condllllll I o co"elato da conscilncia: a garantia de que aquilo 
que lhe ucopa ~r6. •~lhe restituido; a prOtMssa lU que todas essas coi
sa.r, que a rodeiam e a esmagam, nr/Jo um dia aproprio.tku por elo, domina
dDS e qiU! nelas encontrarc2 aquilo que se tt:m tU chamar - /Uixtmdo t} paiD· 
wa tudo o que possui lU sobrecarga - a sua habilaçdo. Querer .faztr da 
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a~e ~t/Jrlctf o discurso do conlfnuo, e jazer da con.sciincitJ humana o 
.ru~llo ongináno de todo saber e de todtl a prdtica são as dwJs .[a~s de um 
mesmo sistema de pens0111ento. O tempo I nele concebido em termos de totali· 
zaçâo, e nele a revo/uçlJo I sempre apenaJ tomada de con.scilncia". 12:01 

NOTAS 

(1) VEYNE, P, A h.omouexualidmie em Roma In: Sexualidade ocidentais. São 
Paulo, Brasiliense, 198S. p. 39. 

(2) - . Foucault revoluciona a histdria. Ap6ndic:c ao livro Como se escreve a 
hist6ria(do mesmo autor). BrasOia, l.JNB, 1982. 
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madas ciências particulares, pois nenhuma delas trata universalmente do ser 
como aer''(Arist6toles. Meta.ftsica . Porto Alegre, ed. Globo, 1969. p. 87. 
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(lO) Na tradução brasileira do CEH, non-lvenementiel~ é traduzido por não-fac
tua!, coocordando com a edição espaDhola. Já a edição porQ!gueSa preferiu não 
acon~tal e !faz uma nota de ~de página 9ue diz: .. Evenementiellc=ad·., 
relatiVo a acontecunento. Este neolopmo, que amda não existia em portu 
foi criado no flllDC& em 1959." Nós, particulannente, optamos pela tr ~ 
por nlo-eventual. 

(11) VEYNE, P. Op. cit. nota 2. 

(12) Ver: A~IEs, Philippe. História social da ~-a e da famllia R~ J., Zabar 
editores, 1981. (É interessante notar que a tradução brasileira do título 
da obra, traí o objetivo do autor que é falar da criança e da vida familiar 
sob o Antigo Regime e 6 este o título em f~ L' Enfant et la vie fami
Jiok sous fAnc~n Régime. Paris, éditions du Seuil, 1975. Pela tradução 
brasileira parece que o autor faz a história da criança sem determinação 
de tempo.) 

(13) LEB~UN, G. O microscópio de Michel Foucault. In: Passeios ao léu. S.P., 
Brasiliense, 1983, p. 78. 
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Ver: SCHAFF, A. Hisl6riD e verdade S.P., Martins Fontes, 1983. Cãp. f da 
segunda parte. 

(17) Sobre aconcepçio de progresso na História ver. NISBET, R. Htsr6ria da idtio 
de progruso ni-asoia, UNB, 1980. Introduçlo ~parte D. 

(l 8} Sobre o papel da Etnologia DO problema das diferenças culrurais VeJ.: LáVI
STRAUSS; C. Antropologw estruturai dois. R.J., Tempo Brasileiro, 1976. 
Notadamente o Cap. XVID. 

(19) LEFORT, C. Sociedade "sem h.istdM" e lústoricidade. In: As formas da his
tória. S.P ., Brasiliemle. 1 cn9. 

(20) FOUCAULT, M. Op. ciL nota 6. p. 59. 
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