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MEStRADO 

Necessidade, 
Racionalidade e Criação 

uma reflexão sobre a construção da história 

JOSÉ NEWTON COELHO MENESES 
Mestrando em 1-/lstória - FAFICH/UFMG 

RESUMO O artigo expõe aspectos de uma reflexão sobre a construção 
do discurso histórico, mediada pela necessidade de compreensão e pe:la 
racionalidade do historiador, à luz da diversidade de idé ias de pensado
res que aj1udaram a constru ir esta racionalidade ocidental na interpreta
ção das ações do homem e outros que a questionaram. 

"O tema histórico deve, necessariamente, estar ligado simpática 
e misteriosamente à mais profunda intimidade de seu autor'' 

Jacob Burckh rdt 

Introdução 

Refletir sobre alguns aspectos do trabalho de um studioso que busca 
inLerpretar uma cultura de um homem ou de um grupo de homens insta
lados no passado - trabalho do historiador, dentre outros - é tarefa a 
que se propõe o autor deste texto. Tarefa. aqui, com o significado de 
traba lho reflexivo prazeiroso (aprendizado) e não com o sentido pejora
tivo d ato obrigatório, quase mecânico. 

Com esta intenção, impossfvel cumpri1-la sem cons iderar a ação do 
homem (agente do passado e intérp rete do presente}, a sua racionalida
de (da mesma forma inerente aos atos de ambos) e o interesse cognitivo 
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ou necessidade de conhecimento d quem busca a compre ensão. Ra
cionalidade, necessidade, compreensão: palavras que uscam signifi
car o trabalho de pesquisa histórica. O que-nos leva a buscar compreen
der uma cultura do sécu lo XVIII mineiro. por exemplo, e a tentar (re)criá
la (como se isso tosse possívef) , explic itá-la? Qual metodologia neces
sária para fazê-lo? Ou ser a história uma discipl ina anOmica sem ne
nhuma racionalidade presumida? Quest es comp lexas que nos levam a 
buscar amparo em alguns pensadores que re fletiram sobre o significado 
da ação do homem e, especificamente da ação do pesquisador social . 

O ato do homem é mediado por sua vontade e pela sua liberdade de 
escolher a forma e o momento da prática desse agir. Mesmo que em 
sociedade, s€u primeiro ''ato" é o de pmblemalizar a ação pretendida. 
buscando justificativas para ela que. de antemão. o convençam dane
cessidade de agir e que norteiem a sua escolha dentre as várias opções 
pensadas . O homem, portanto, julga seu ato, antes mesmo de ~r~ ticá
lo. Desde que justificado para si e para o outro que com ele d1v1de o 
mundo, seu ato é próprio, é livr , é ético. 1 O fator liberdade é próprio do 
homem , mesmo que não vivamos mais na "idade do ouro'' e que o com
ponente da moral já esteja historicamente instalado no meio hum~no . 2 

O homem, dessa forma, é um ser c riativo. Elabora o seu ag1r com 
fundamento em sua liberdade, não obstante e'la esteja mediada por nor
mas .. regras, costumes, leis e conveniências. Mediaçõ s conscientes e 
inconsc ientes. Essa é a liberdade hum a a: mediada. integrada. cultural
mente inserida, mas, mesmo assim, liberdade. 

Ao animal destinamos o ato movido pela necessidade natural e ins
tintiva. A ele, basta-lhe a pulsão o agir que a salisfaça. Não há julga
mento prévio, não há problematização, não há justiticatlvas . Não há, 
portanto, criação. . 

Só o homem é apto e livre para criar. No entanto. essa sua liberdade 
inventiva responde a um outro tipo de necessidade que lhe intrínseca e 
que diz respeito ao seu sonho, à sua vontade, à sua percepção do mundo 
e à uma realidade única (ap nas sua) em que ele viv . Apesar do outro, o 
homem tem a propriedade de seu intelecto e nele constrói o ue lhe con
vém. A arquitetura c riada, pode fugir aos esquematismos externos. Seus 
esquemas de criação lhe são próprios; podem não at nder a. i~_agem de 
perfeição esperada, mas Ih são caros e carregam ~ poss1b1 ltdade d~ 
racional idade e da beleza. Respondem à sua necess tdad de conheci
me-nto e de aprendizado e, embora partic ipem de um meio integrado, não 
tem o.brigatoriamente que respond r à necessidade de outrem. 

1 !ÔIICB tom da c mo 10 rusllfo a do e nao .orno noo nm ro1 o 
2 "ldad de ouoo" r 1 ricfa aqui. corno o moto "rom nlico' da era da onocência. d I licrdade e da ab ondâ•1d a 
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Pensar sobre os fundamentos da metodolog ia da história - d iscipl i
na que se insere no campo das ciências humanas - exige vários mer
gulhos no mar filosófico de um sem número de pensadores. Uma única 
viagem ao fundo desse mar é Insuficiente para conhecê-lo minimamen
te . Essa nossa presente tarefa tem a pretensão de ser apenas mais uma 
das inúmeras viagens na busca da compreensão do fazer da história. 

Métodos e paradigmas 

A dissolução do currfculo medieval e a conseqüente remoção da 
teologia do campo acadêmico, a valorização do método experimental e 
a busca da c ientificidade. tornaram mais complexa e, ao mesmo tempo 
mais definida. a busca pelo questionamento crítico das metodologias 
das c iências exatas. naturais e humanas. Francis Bacon (1561-1626) já 
propunha re legar para um campo específico a teologia, a metafísica , a 
história e a poe ia e tratar o estudo da natureza de forma independente, 
afastada da conduta normativa e da inspiração moral. O estudo da natu
reza, dessa forma, teria uma base metódica e Indutiva que levaria a pro
posiições rac ion is que , por sua vez. originariam leis gerais de conheci
mento. Bacon expôs tal pensamento, principalm nte. no Novo Orga
non(1620) e em A Grand Reconstituição(1623}, obras escritas já no 
final de sua vida, quando já estava afastado da polftica e só dedicado à 
ciência e à filosofia . Nestas obras ele propunha que também a polftica e 
a ética fossem tratadas de forma indutiva e independente de qualquer 
opção normativa. Seguindo seus passos, Thomas Hobbes (1588-1679) 
propôs um tratam nto científico para a política e uma nova interpretação 
para a natureza humana, distante do sentido normativo e teleológ1co da 
doutrina escolástica e de acordo com os princfpios da mecânica de 
Gal ileu. No Leviatã( 1651 }, Hobbes ex pós sua teoria do poder pol itico de 
·forma materialista e mecanicista, onde a natureza do homem obedecia 
às mesmas leis que regiam os corpos em movimento. O desejo e o temor 
moveri am a ação humana que, em função disso, naturalmente viveria 
em uma "guerra de todos contra todos". "O homem é o lobo do homem" 
e, dai. há necessidade de um contrato que delegue a um soberano di rei
tos ilimi tados ara promover a paz e a ordem. Antes mesmo de Bacon e 
Hobbes, outros personagens da história ocidental já se tinham rebelado 
contra a especulação m ~ flsica escolástica e tinham buscado interes
ses maits humanlsticos voltados para os estudos c lássicos, a retóri ca e a 
virtude cfvica.3 

No en tanto. no século XVII I, após grande transformações no pen-

3 PnncipaJm rne ns.-a ores 1 na nllstas como Leon rdo Bruni (1 374-1444). ulor d uma História Florenti-
na. L Baul ta AilJer11(1404·14/?). prom •rogran 100<1<10 dasartesdOR · ' rmcntoe V11onnodaFe11r . 
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sarnento técnico (como,. por exemplo, a física de Newton) que Giambal
tista Vico (1668-1744), afastando-se do método cartesiano, através do 
qual, inicialmente , "rezava", insiste na importância da história e da com
preensã.o his.tórica para o verdadeiro conhecimento da natureza huma
na. Opondo-se ao racionalismo de Descartes, Vi co def.endeu que o ver
dadeiro objeto do conhecimento é a ação e os feitos do homem, ou seja, 
a cultura. aqui lo que o homem cria, e não a natureza. É o primeiro cons
trutor de uma filosofia da história e exerceu grande influência no pensa
mento ocidental apesar de ter sido praticamente desconhecido em seu 
tempo.4 Vico postulava uma forma humana inconsciente de se fazer his
tória que justificava uma avaliação " c~entrfica" dessa ação, através do 
estudo da história. Para ele a humanidade não faz sua história de forma 
consciente (é a Providência Divina que dá um sentido racional para a 
ação do homem) e a "ciência" histórica é que possibi li ta uma interpreta
ção dos feitos do homem. Este homem, na formação do seu caráter moral , 
necessitava buscar na compreensão do passado, no cult·ivo da ~imagina
ção ·e na memória, as suas diretrizes positivas; e a rac ionalidade cartesi
ana (analítica) não era suficiente para compreender o passado. Vico, de 
certa forma, antecipou uma filosofia da história que seria repensada por 
Hegel, no século seguinte. 

Para Hegel (1770-1831), "pensar a vida" exigia uma razão dial.ética 
acima do pensamento apenas analítico. Ele sustentava que só pelo diá
logo interpretativo com as culturas passadas., o homem é estimulado a 
refletir a sua própria existência. 

As teorias sobre as culturas e as sociedades do passado, suscitam 
preocupações e categorias de análises d istintas das teorias das ciênci
as ditas naturais (exatas ou não). Não que estas últimas estejam afasta
das do cotidiano do homem, mas as teorias , d iscipl inas ou ciências hu
manas , mantêm um re lacionamento .intimo com o objeto de seus estu
dos, que é a aç ão do homem e as culturas que elas forjam. Dai, os para
digmas teóricos nas quais elas se baseiam, não se prenderem exc lusi
vamente às evidências empíricas, mas buscarem abranger diferentes 
interpretações e possibi lidades. acabando por abrir novas perspectivas 
de significados para o passado e de significações p ra o presente . 

Mas qual metodologia é necessária para se empreender um studo 
no campo das teorias ou ciênCiias soc iais e, espec ifi.camente , para co
nhecer uma cultura do passado? Jé virnos que a busca dessa me~od lo
gia engloba lrês fenômenos da ação humana: a comp reensão - inter
pretação de eventos que foram de alguma forma comunicad s; o int -
resse ognitiv - n ce sidade de conhecimento: e r c ionalidad a 

4 Vlcú foi ·oes ert ··no~~ r nl XIX. por Mich<>l t 
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cultura oc iden ta l. Esses aspectos d nossa existênc i estão integrados 
e vão mediar a construção de paradigmas para a história . Paradigmas 
estes que , •enf.im, são colocados para discussão, crítica e reflexão . 

Necessidade e compreensão 

Comecemos por pensar sobre a ação de compreensão. Buscando 
auxílio em Habermas e em sua Teoria da ação comunicativa (1981) 5 , 

podemos refletir sobre a busca da compreensão das ações de um ho
mem do passado, primeiro passo para uma possíve l interpretação e cons
trução da história desse homem. O olhar critico sobre as formas culturais 
passadas exige do historiador um ato compreensivo de, ao tomar o seu 
objeto de análise, antes de tudo, tentar desve lá-lo em sua função, antes 
mesmo de descrevê-lo . 

Habermas ,6 diferenciando o enfoque metodológico das ciênc ias 
sociais, comparado com o das ciênc ias naturais, .nos diz que a val idade 
de um parad igma teórico , para as prirneiras . não tem sua base exclusi 
vamente na evidência empfrica , mas, em parte , é determinada pela ca
pacidade de abranger diferentes contribuições interpretativas da trad·i
ção, de modo qu carregam novas possibilidades de significação para 
a sociedade atual. Para ele, "Em vez da observaçt!ío, fJ a oompreenst!ío 
de enlido que abre o acesso aos tatos. A compreen ão sistemática das 
suposições legais além existentes, corresponde aqui a interpretação de 
textos ". 7 A ação d um ator social não pode ser explicada somente pela 
freqüência com que ocorre e há n essidade de recorrer às inten ,ões 
do ator. Valorizando essa compreensão, Habermas propõe que a meto~ 
dologia da ciência social tenha IJma base ética para ju tificar a sua posi
ção . 

Quando analisa as posiçoes de Habermas, David lngram3 lembra o 
sentido da hermenêutica fi losófi ca de Gadamer 9 que nos transmite a 
crença de que as c iências humanas são atravessadas por correntes éti
cas prof·undas e que o ato de compreender uma cultura "aplica um novo 
significado à situação do intérprete, revelando assim novas possibilida
des de ação"'0 . Segundo lngram, inda interpretando Gadamer. "com-

5 ,JOrg n Habermas . n st tiJrta nllo pensoiJ, esp t;il lc m nt . sobre o l raba ll1o d<l i) torlador. a sim. ela· 
borou uma teor! da oomunl a ao com 1 01 ia orf11 a da cie d;~ do caprl li tn, ond . a parlir de vârio O\lhOS 
filósofos. como Marx H g I, W ber, Adorno, Mari:us . l i rl<he•mer. G dam r e Herdegger, eFabora uma leoria 
critrca sobre a m 10001 gla das crênc ias sociais. consrd rarodo a racronalldade· da sociedade caprtallsla, 

6 As rntetpc taç s do p 11 • memo d Habermas aqu• postas t m bas om d ls d seus textos (Técnica c 
Clénclo como ''Ideologia' Conhecimento c Interesse) em Habermas e o Ololêtlca da Ra:rilo . de avid 
ingram. As r açOes ü"Pe llicas s . r~o reler nela da oportunam nte 

7 HAB RMAS, JH Técnica e Ciência como " Ideologia ·· p . 38 
6 INGRAM. D .. Habermas e a Dialética do Razilo . p ~é! 
9 Hans G or G/\DAMFR. lilósolo ai mão para o qual a a pro nsão ds v rdad PilSS por IJ!Tlil oecuperaç!io de 

tradição. 
10 INGRAM, D. op C1l. p 28 
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preender um texto escrito no passado requer que sua pretensão à ver
dade seja reinterpretada., de modo que ele possa ser 'aplicado' às preo
cupações práticas do intérprete" . 1111 Esta citação nos leva a lembrar de 
outra questão proposta para nossa refl exão - o interesse oognitivo ou 
necessidade de con l1 ec irnento do historiador - que voltaremos a ela a 
segu ir O que nos interessa no momento é expor à ref lexão o ato de 
compreensão do historí1ador. A minha compreensão das fontes do pas
sado tem a mesma natureza da ação compreensiva de outros intérpre
tes e. mesmo, do ator principal daquele tempo que me legou essas fon
tes? Obviamente que não. A compreensao 12 é a "manifestação da expe
rit§ncia significativa" e cor>responde a uma "abertura para o mundo pela 
qual chegamos a todo mundo que mereça nossa atenção'' e, comple
tando, a nosso interesse cognitivo . 

Algumas ~elações , tão presentes nos textos de Habermas, são pri
mordiais para abranger ou e lucidar o ato compreensivo. Dentre elas ob
jetivamos salientar a re lação entre a compreensão histórlica e a recons
trução raciona l do evento apreend ido. (As outras re laçces levantadas 
por Habermas são: estrutura e processo: sistema e mundo vivo) . lmpos
sfvel desligar a compreensão da rede de sentidos e signifiicações em 
que estamos enredados. do rol de expectativas que nos envolve, do 
interesse e necessidade de conhecer que nos move e da racionalidade 
que nos forja. Há uma interdependência entre a parte que buscamos e o 
todo em que a tradição interpretativa já a inseriu. Há, também, a contex
tualidade da nossa experiência prática e perceptiva, como intérpretes. 
Mas , há, por outro lado, a emergência de que não fiquemos presos 
demais a essa to~aHdade e a esse contexto, ao ponto de relevar atos 
pouco compreendidos . de amalgamar demais o tecido que envolve as 
ações dos alore soc1ais que buscamos conhecer, de cercear a nossa 
ação c rlatíva e interpretativa, ao forjar encaixes imprecisos para peças 
avulsas do quebra-cabeças .. 

Esse inter-re lacionamento entre sujefto ·e objeto da compreensão é o 
que pode pmvocar surpresas e revisoes nas expectativas do historiador. 
~preciso cuidado com os achados. Não podemos ju lgá- los; não pode
rnos exigir deles as respostas por nós esperadas. A relação entre o su
jeito e o seu objeto deve ser aberta ao inesperado. Ambos são subordi
nados à histori cidad e, n ste sentido , ambos são suj itos da história. 
Ass im, a compreensão de um evento ou de uma cultura do passado tem 
um sentido dialé'tico muito mai s c laro do que se imagina em um primeim 
momento: intérprete e ator são personagens dla lógicos posicionados 

11 Td m, tb•d<Nl'1. p 245. Note 3 1. 
12 Aindasegundo0awCI Ing ram I!~BhSJJn<:loGadnmereanor,;(lo iJecompro - n sao d e Heid ooer Op Cll , p~ 2 
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em tempos dlversos .13 Cabe ao historiador um sforço constante de re
visar suas expectativas. posic ioné.-las no tempo (ou nos tempos) e refle
tir cuidadosamente sobre os achados que não lhe parecem oportunos 
ou famíliares. 

O tempo é, all iás, uma constante ·dif icu ldade para o homem. Segun
do Gadamer. ''A dificuldade que põe o tempo é que nosso espfrito é 
capaz de conceber o infinito e se vê rodeado pela finitude. É af que 
reside o mistério do tempo - tudo o que encontramos na realidade é 
limitado, mas nosso espfrito não conhece limites". 1" A sua in apreensão 
gera dificuldades para o historiador, na medida em que. trabalhar com o 
tempo é trazer de volta o "terror" da finitude e do devir que afetam o 
homemY' Enquanto o homem busca a evasão do tempo, o historiador 
está. sempre a tentar a sua recuperação. 

Não tenho nenhum 1interesse, aqui, em rememorar o questionamento 
ac rca do status c ientífico da história, debate este que, esgotado ou 
não, não configura objeto de min'has preocupações. No entanto, inútil 
desconhecer que, assim como as ciências, a hi stónia se propõe a uma 
.compreensão e à formulação de uma !linguagem teóri ca interpretativa .. A 
história também teoriza . 

Habermas. fazendo sua crítica ao positivismo, classifica as c iênc ias 
sociais como "duplamente hermenêuticas, porque não só inferem da
dos, em linguagens teóricas, para fins de explicação, mas também os 
interpretam para. gtmhar acesso a eles ".16 Segundo ele, para se ter acesso 
ao objeto das ciências sociais é necessário urn envolvimento comun ica
tivo com ele. E este envolvimento, penso, é dependente de uma questão 
fundamental: o interesse cognitivo; a necessidade de conhecimento. O 
que me leva, por exemplo, a buscar compreender o abastec imento al i
mentar nas Minas Gerais setecenti stas ·e a dissertar a construção fei1ta a 
parliir dessa compreensão? 

A necessidade humana é objeto de estudo de fi lósofos e psicanaHs
tasY A partir de Descartes (~ 596-1650), predomina a anál ise ideal/raci
onalista daqui lo que é necessário. A necessidade ou é Lratada como um 
encadeamenio de idéias ou como fruto de causas efeitos. Nestes sen-

13 Também Mar~ In Hei<! gg •1 l1atou da q u ~ ~ o da aompree sao em o Ser e o Tempo (1927 ), QUBnd a des~re
veu como caracterlzeda por uma snéc1e de 'conlln11idade hlstór/ea· ou " llistorlcidade· . nde surelto e 
oblero sllo subordinrlóo~ a um con tlnuum de slg111h ação.IJe acordo com I GRAivl , op cl! . p. 27 e notas. 

1 ~ Cllado p01 J sé Carla· Rei, , in: Tempo. 1-lrstóriB a ' vasão, p, 11 
15 1 r:f~m. ibrdem. 
I Çt. IN GFIAM, op cll ,. p 55. 
17 11 ruo os pré·sacrállcos .. como !\naxágor se DemOorlto, ca"!1o Plat-ao, empr ar mo concello d necess1da· 

de. Porém, Arlsló lel s toi o prlmerr fllósolo a dar ao CO'lcelto maror prec1são Par "'I e a necessld ad podEI tor 
Ir <'i~ ~entido~: 1) ser o resuhiido d uma coação; 2) sru uma condiQilo para se altng11 o Bem, 3) é necesstlrio 
o que nao pode ser de outro mod A panl r de Ans1o1e1es. vê.ricls outros pensadore trataram do conceito, 
c racterlzando a n cess ldade como o oposto da con1ong ~ 1cirr N·s~rn. ai I! c l ssltlc da c mo ldt!nl u te/11, 
con1o relstlvn , condlclonadn ou hlpoMIIca. Os f ilósofo~ mod rno • 11 parllr cl Oesco.nos, a lratamm, 11<! 
maloroa das vezes. cOffio Ideal u real 
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tidos ela ép~ns~da por Spinoza (1632-1677), por Leibniz (1646-1717) 
- que a d1stlngu1u entre os campos da metaffsica, da matemática e da 
lógica - e por Hume ( 1711-1776) - que a tratou como resultante do 
costume. A partir de Kant (1724-1804), o conceito de necessidade é 
pensado como o que se opõe à contingência; ela é aquilo que deve 
esta~ em confor.m id~de com o real e que é determinado pela condições 
gera1s da expenênc1a humana. O certo é que depois de Kant, o conceito 
de necessidade é articulado inexoravelmente com o de liberdade. Es
sas duas caracterlsticas humanas são indissociáveis e, assim, as tra tam 
os filósofos do idealismo alemão, distinguindo a necessidade humana 
da n~cessidade animal que esté associada ao instinto e não à liberdade. 

E neste campo da necessjdade (associado à liberdade) que se es
tabelece o interesse cognitivo de quem busca a compreensão de uma 
cultura do passado.18 Para o traba lho do historiador, interessa mais bus
car a compreensão e a construção dessa cultura que perscrutar o móvel 
desse interesse. Algo me leva ao século XVIII mineiro e eu me interesso 
em conhecê-lo. Importante é compreendê-lo e criar a arquitetura da mi
nha compreensão. Não conseguirei decodificá-lo e cerzir as suas linhas 
ao tecido da história, de modo a que não se perceba os defeitos da 
costura. O historiador não deve se comportar como um cerzidor. O tec i
do da ~istória é composto de f ibras múltip las de diflcil combinação e, 
por ma1s que queira a nossa racionalidade , não há como cerzi-lo com 
perfeição. 

As amarras do racionalismo ocidental 

O motivo dessas rellexõe não é outro senão o de questionar o raci
onalismo ocidental e. a sua lógica socrático-platônica, na construção do 
pensamento e do agrr do homem. As propostas de Castoriadis, Deleuze 
~ ~oucault , filósofos críticos dessa raciona lidade, buscam interp r um 
hm1te ao parad1gma dessa construção integral, total e única da história. 
Se ~ão é possível ~uperar est paradigma, é primordial que se faça uma 
crft1ca a ele. A teona que se cria (inclusive a que a história cria) não pode 
ter a pretensão totalizante e totalizadora . Para aqueles autores, a ~eor ia 
nao tranqüiliza, mas gera inquietude; não está fora do social e do histó
ri co e, portanto, não é neutra; não é reflexo do rea l, mas é pura r ai ida
de; e, por fim, não pod ter ansiedade por unificar os d'iscursos. 19 

Voltando a pensar um pouco sobre o que fala Habermasro em sua 

18 A psícanâ li trata o nec sodade human d onlo .• om nto o uma puls/Io eplstcmoff/lca. d ntro 0 
cone oto básico de pul!;i!r uma lorça no lor ·e eow o orgâ11lco o p fquoco. 

1 •1sa s nt s •ú ica d pensa111 I o s trê aut 1 s será, na m doda da n cessodade espeçol icada e r .teren 
lád e d acordo 111 as brtls ludad 

Aonde seguindo a ato· lls o Oavtd lngram op. clt.. • p ctalm C p :3, Compreenslfo 0 Llng118gcm 
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teoria da comunicação, linguagem e compreensão e extrapolando seu 
pensamento para o trabalho do historiador, é comum se presumir que o 
intérpret e o agente participam dos mesmos padrões de racionalidade . 
Isto pode levar a interpretações de uma ação do homem do passado 
que nos levem a: 1) recusar a entender a ação como racional e c lassifi
cá-la de ilóg ica; 2) estabelecer padrões atuais para analisá-la correndo 
riscos de c lassifica-la como racional ou irracional para nós; 3) interpretar 
a ação como racionalmente motivada mesmo que não entendamos a 
sua racionalidade e: 4) recorrer a uma metodologia (qual?) que estabe
leça vfnculo entre a ação, os códigos comunicativos vigentes , as etapas 
do desenvolvimento social, o aprendizado, o interesse e a necessidade 
do ator histórico. 

Em nosso trabalho, inferimos sobre intenções e circunstâncias que 
não são as nossas. Um ator social do século XVIII mineiro. por exemplo, 
age racionalmente se sua ação expressa e/ou se ajusta aos seus Inte
resses e necessidades e se os mesmos são generalízáveis para aquele 
ambiente histórico-social. No entanto, mesmo que isso não ocorra, não 
podemos taxá-la como irracional. Uma ação pode, a qualquer momento, 
ser estratégica, ou seja, visar uma racionalidade futura que atenda a 
interesses e necessidades de quem age. Quão complexa, assim, é a 
interpretação e enquadramento de uma ação na história. Acredito que 
para errarmos menos, devemos optar pela última alternativa acima ex
posta , mesmo que não tenhamos uma metodologia clara para exercitá
la. Dessa forma, crei,o, faremos uma anál ise que deságüe em uma inter
pretação menos behaviorista de uma ação do passado. Não há neces-
ari mente uma analogia direta entre a racionalidade do século XVIII 

min iro e a do final do século XX, o que exige do intérprete uma grande 
capacidad crltica para entender aquela cultura , não remetendo-a sim
plesmente aos quadro racionais já tradicionalmente estabelecidos.2' 

Para Habermas, a atividade (e a comunicação) do agente social é 
motivada pelo interesse prático do êxito, em condições de certa pres
são. Isto vale para o objeto de nossa análise e para nós próprios. O 
cientista social é, para aquele pensador, um "participante virtuaf'22 que 
busca a compreensão das ações, vincu lado, ao mesmo t mpo, a dois 
tipos de ação comunicativa, ou seja a do seu objeto e a su . Isso se 
torna mais diffci l quando os tempos do objeto e de quem busca enten
dê-lo são, também, distintos. 

1ase 
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Giles Deleuze23 nos remete a uma reflexão sobre a obra historiográ
tica que, a um tempo nos liberta das amarras da lógica platônica ociden
tal , e a outro nos responsabi liza por nosso ato livre de criação. Em suma, 
para ele, a compreensão não é obtida simplesmente a partir da observa
ção e da memória. Nenhuma construção feita a partir da nossa compre
ensão será perfeita ou verdadeira . A memória é o meio de uma busca e 
de um aprendizado, e esse aprendizado não se dá pelo esforço da inte
ligência. Esta não nos possibilita atingir as verdades que só surgem da 
nossa necessidade e da violência com que nos agridem os signos. Apren
der é decifrar os signos emitidos por um objeto ou um ser e, através 
deles, decifrá-lo e interpretá-lo. Assim, como o marceneiro, senslve l aos 
signos da madeira, ou o médico. aos signos da doença, o historiador 
aprenderia sobre um evento distinto se se tornasse sensível aos signos 
emitidos pelo objeto escolhido. Através da análise da Recherche du temps 
perdu, de Proust, Deleuze nos põe em contato com uma rede heterogê
nea de signos que formam vários sistemas que têm suas unidades, den
tro de uma p luralidade de mundos (mundanidade, amor, sensfve l, arte) . 
É através desses signos que atingimos alguma verdade. O homem não 
tem, naturalmente. um desejo do verdadeiro. Ele só busca a verdade 
quando é forçado por uma situação concreta e por uma certa violência. 
"Há sempre a viol~ncia de um signo que nos força a procurar, que nos 
rouba a paz. A verdade não é descoberta por afinidade, nem com boa 
vontade, ela se trai por signos ;nvoluntários" .24 

Deleuze critica o pensamento filosófico que pressupõe em nós uma 
boa vontade de pensar, um desejo e um amor natural pela verdade. Se
gundo ele esta filosofia atinge apenas verdades que não perturbam. Não 
há método para se atingir a verdade; há "acaso" e "coação". 

A obra de Mareei Prous t, na avaliação de Oeleuze, apresenta uma 
lógica determinada pela sens ibilidade, e se contrapõe à atitude filosófi
ca p lat6nica de valorização da observação. Se nesta última, busca-se a 
verdade pela inteligência, análise e reflexão, naquela a busca se dá pela 
necessidade, interpretação de hieróglifos e tradução. A filosofia p lat6ni
ca busca descobrir; a deleuziana/proustiana busca inventar, criar ("Lem
brar é criar') . 

O pensamento de Deleuze nos leva a inferi r que o trabalho do histo
riador, definit ivamente, não se remete ao passado, mas para um apren
dizado progressivo qu se vol ta para o 1uturo. Es aprendizado é um 
dom, posto que denota a sensibilidade aos signos. le necessita do n-

23 O p nsamemn e O~ U7e aq111 R~posto. ~!;SI< f1P.IA lnter [HP.tAÇAo 1'1<1 1 •tura e d1scuss o de Prousl e os 
Signos. ob ra om q e o 1i16soro comp r a a rac.onalld plot n•cn • ropos1a por Mareei Prous l na Recher· 
che du lomps pcrdú 

24 DELEUZE. G , Proust e os Signos. p 16 
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contra e de vencer a crença no objetivismo que, de início parece nos 
mostrar o caminho da percepção e da representação, mas que, na ver
dade, tem a mesma direção da memória voluntária , a mesma tendência 
da inteligência , que nos fazem apenas atingir as coisas e não os signos 
que elas emitem. O ·tempo em que está envolvido este aprendizado for
ma diversas séries e linhas e comporta mais dimensões do que o espa
ço. Passado, presente e futuro , não dizem respeito apenas a "depósitos 
ou sedimentos de memória", mas dão ritmo à forma de como responde
remos às decepções e violências a que nos levam os signos. 

Seguindo Oeleuze, passarfamos a valorizar os signos em vez dos 
fatos, e as interpretações em vez da verdade. Além disso, o conteúdo de 
nossa narração se comporia apenas daquilo que nos motivou. que agre
diu a nossa sensibilidade. que atingiu a nossa necessidade. Fora desse 
discurso estaria o que apenas nos remete ao contexto. o que busca a 
unidade do objeto e sua integração no todo cumulativo da história. Se 
não há unidade no sujeito do conhecimento, como buscá-la no objeto de 
es tudo? O discurso, a teoria, a narração, devem servir e serem verda
des, apenas enquanto funcionarem e derem respostas às nossas neces
sidades. 

Da mesma for.m3 critica e questionadora à filosofi a unificadora, sis-
tematizada a partir de Platão, Cornelius Castoriadis25 , também, propõe 
limites ao que ele denomina de "Rlosofia herdada" que explica através 
da unificação e da conjuntização. Esta filosofia plat6nlca, segundo e le, 
busca uma lógica conjuntista idenlitária que valoriza as coisas pelo que 
elas remetem, e o múltiplo, apenas como origem do uno. Ela não dá 
conta da incoerência e descarta o que não consegue conjuntizar. Casto
riadis propõe que se lide com o ser social histórico sem explicá-lo soci
almente. sem o cont xtualizar. O ser é importante por si só; não é deter
minado. ~historicamente constitufdo, como o é, a própria lógica conjun
tista , que não passa de uma busca da sociedade para assegurar a tota
lidade do homem e se sentir em segurança Ao contrário dessa seguran
ça, Castoriadis nos propõe uma inquietude e uma incompletude que ti
rariam o hom m desse porto seguro em que a lógica conjuntista id ntitá
ri o co loca. No entanto. paradoxalmente, esta inquietude não o levaria 
ao d.esespero. Ao contrário. lhe proporcionaria alegria. Não há lugar para 
a pacificação na vid · humana. O saber é um "cfrculo virtuoso" e pensar 
é ntrar em um lab irinto. sair do útero, é aventurar-se Pensamento é 
ri co , é tragédia, é ambigüidade. As respostas que buscamos não exis
tem, elas são instilu idas; são inseridas socialm nte. 
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De acordo com o pensamento de Cas1oriadis, a aída para a cons
trução da história é a criação. Além disso o importante não é o resultado 
final da criação mas o seu fazer. Interessa mais o ato da construção e 
menos o ediffcio resultante dele. Se para Deleuze, "Lembrar é criar'', 
para Castoriadis pensar, também, o é. 

Michel Foucault realiza n'A Arqueologia do Saber,26 uma espécie de 
revisão da metodologia (arqueo/ogía) de construção de sua obra, desde 
a Histôria da Loucura, sem pretender propor um novo método para o 
fazer do discurso histórico. Aliás, nãú é demais reforçar. Deleuze e Cas
toriad is, bem como Habermas (outro autor bas1anre re ferenciado neste 
texto e qt.Je não pensou especificamente sobre a história nas obras lidas 
e citadas). não tiveram esta pretensão. Ao fazer esta revisão, inc lusive 
considerando as críticas que foram feitas à sua arqueologia, Foucaull 
acaba por questionar a racional idade platónica ocidental, na construção 
dos discursos dos d iversos saberes. E o faz de uma forma, digamos, 
mais nil idamente direcionada ao trabalho do historiador, uma vez que a 
reflexão feita toma como exemplo a sua obra. com .as críticas que são 
fei tas à ela e, ao mesmo tempo. cons idera (arqueologicamente) as eta
pas da construção do discurso da história (a esco lh a do objeto, a análi
se dos documentos, a construção do discurso). 

O objeto não existe a priori; ele não esté à espera de uma descober
ta.27 Não se fala de qua lquer coisa m qualquer espaço e em qualquer 

poca . O objeto passa efe1ivamentc a existir a partir de cond ições for
madas por um feixe de relações ntre instituições , entre processos eco
nómicos e socl·ais, entre formas de comportamento, entre sistemas de 
normas. não há verdades ou par metros de val idade que se amoldam 
a el: , mas sim, "condiçàes de possibilidades'' que o fazem existir. 

Para Foucau lt. a fonte histórica, como docum nto do rea l, é um mo
numento, ou seja, é assim como o real. uma construção discursiva , uma 
construção histórica. A fonte nào é reflexo de um acontecimento; e'a 
própria é um acontecimento a ser explicado. Esta consideração sobre 
as fontes parece ser o ponto de partida da arqueologia foucaultiana28 • A 
partir dela , há uma ampl iação do quadro de rupturas e da noção de 
desoontinu~dade, que passa a ser valor izada. Há, sobretud . um impe
dimento para se constru ir uma his1ória global. Além disso. este tra ta
men1o dado às fontes históricas exi e um acurado ato refi xivo sobre os 

26 FOUCAUL r. M , A Arqueologia do Saber, Fd•tora Vozes. P to{lpohs. 1!:l1:1 
27 Op Cl( • p 59 
28 · m "Eu, Plerre fllvlére, que degolei ml nhll mfi~. minha lrm e meu Irmão" , Michel Foucaut1 col borado

r &, J,ilre emqv 1 r ~ ·mph l i araforma ROIOttft• nt det•amruma l ntc hrstOica ' m monat"d Pierre 
Rivo r e ummonuman1o, um construç Odo~tUISIVa ho,;lortea como .. tomb ' m, os rj iscursos sobre cri~e 
_ so re o c rimo oso. Como a r alidade é uma o •lrwçêo diSCurs•va (tanto no pass· do orno no pres nt ), 
I ucaull n o laz s u diScurso, e s•l ncl • ;;pon· pr s nta ~ d i tllso~ té 1 \tos. 1:1 nao os 11w ,v nt 
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problemas metodológicos da história . 
Um d sses problemas é, sem dúvida, o discurso da história, a teoria 

produzida por ela. As regularidades discursivas e as unidades do dis
curso são severamen1e criticadas. com a imposição de se questionar 
certo conce itos empregados como, por exemplo. o de descontinuida
de, o de ruptura e o de limite. São, da mesma forma, colocados à prova 
certos recortes e grupamentos insti ui dos como unidades. Foucault, não 
diz um não absoluto à con juntização, mas propõe que se forme outros 
conjunto. di ferentes dos já in sti ~u c iona l ~zados . As próprias relações h s
tóricas formam os conjuntos e, assim, devemos abandonar as un idades 
pré-estabelec idas , as unidades arbitrárias, bem como dizer um não ao 
causal ismo . Par ele, é necessário renunciar a um discurso e a uma 
análise h~stórica que busque sempre uma origem (e aqui há collsonân
cia com Castori ad is), que busque uma interpretação de um "já dito". 
Não há preocupação com a descoberta. com o principio de onde se 
deduz tudo. Despreocupe-se com a busca da coerência e da coesão 
que organiza o discurso busca formar unidades. Se há contradições, 
elas não devem ser nern ressaltadas e nem escond idas; devem ser mos
tradas, simplesmente. Enfim, se existirem comparações no discurso pro
duzido, elas não devern possuir urna finalidade unificadora, mas ao con
trário, devem ter ·ef ito rnultipl i cador.~ 

A Arqueologia do Saber não é um método pronto e universalmente 
aplicável. Ela produz uma históri a dos saberes que não se confunde 
com uma história do progresso da razão e que aceita a v rdade como 
uma configuração da história (possibi lidade histórica). O saber ou os 
saberes têm suas condições de possib ilidades em cada momento espe
cífico. Saber e ciência não são sinônimos de verdade. Cada época deli
ne os crité ri os epistêmicos de sua verdade ou da verdade possive'l. 

A metodologia do traballlo da história. esta questão sempre em aberto 
e em discussâo constante, confere uma din~mica ao trabalho do histori
ador qu , ta lvez. sej·a a responsável pela própria riqueza dos discursos 
da d isciplina . Pensadores de diversas tendências de pen am nto. rotu
lados com diversas etiquetas, às v·ezes propõem métodos aplicáveis 
est ou aqu le caso islo deveri a induzir os historiadores a ousarem na 
construção d seus dis ursos. Propostas d iversas, uando anal i adas à 
revel i da totalidade qu s confere à o!Jra de seu autor, podem se r v -
lar revolucioná ri s em autor conservador ou unil icanl'e ern alguém de 
pensamento não ident itário. A questão maior é se produzir discursos ou 
teorias que n-o visem tor}ar um tecido perfe ito , sem fissuras; que não 
tenham como escopo a t s itu ra de uma malha irrepreenSítvel, quand 

29 Op 11. p 1 6 
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vista a certa distância, mas que não resiste a uma observação acurada. 
Entre as fibras. por mais bem feita que tenha sido a urdidura, há espaços 
vagos, há "solução de continuidade", há, enfim, descontinuidades. 

Ernst Cassirer (1874- 1945), filósofo alemão neokantiano que se dis
tinguiu pelo grande interesse pelas pesquisas histórico-culturais é um 
desses autores freqüentemente tomado por "revolucionários " e "conser
vadores", que dele retiram exemplos. Ao trabalhar a problemática de 
uma filosofia da cultura e, especificamente, da questão da 11nguagem00

! 

Cassir·er vê uma enorme diversidade d'as culturas. A cultura, para ele, 
seria única em cada sociedade, em cada espaço, em cada tempo (uni
c idade na multip licidade) , e só a conceituação histórica seria individua
lizadora e permiti ria perceber as particu1laridades culturais. Ele nos apre
senta, de certa forma, uma proposta interpretati1va das cu lturas depen
dente da linguagem. A linguagem é que provoca a "crise" espiritual das 
interpretações em que o permanente se opõe ao transitório e o ser se 
contrapõe ao devi r. Cassirer, de forma alguma propõe uma ruptura com 
o racionalismo socrático-p latônico, posto à prova por Castoriadis, De
leuze e oucau lt. Ele, ao contrário, busca um acesso ao geral através do 
particular. No entanto. evidencia a discussão desse trânsito entre um e 
outro, propondo a retirada das "algemas" do pesquisador da história 
que seria capaz de, ao contrário do pesquisador das ciências naturais , 
ter uma visão indivldualizadora do seu objeto. Essa observação me pa
rece importante para evidenciar a va,lidade dos conce itos de unidade e 
multipl ic idade na reflexão acerca do discurso da história. 

Uma outra retórica que nos remete à importância destes conceitos é 
a de Robert Darnton, quando discute com Roger Chartier e Pierre Bour
dieu sobre a produção do discurso da história cultura l.31 Darnton ressal
ta a importância das opacidades do objeto cultural e ·da d iversidade do 
seu ethos. Propõe que não se trate o objeto da hfstória como um "pacote 
esquecido pelos antepassados'' que é apenas inventariado pelo histori
ador. Segundo e le, as representaçOes culturais estão semp(e trapace
ando com as estruturas soc iais e com a natureza, re lacionando com 
ambas e reagindo de forma inesperada e surpreendente. Ou seja, o ob
jeto cultural não é simples reflexo do social. Essa opacidade motora que 
agride a curiosidade e o interesse do historiador, deve ser por ele respei
ta-da . Não lhe basta abrir o "pacote esquecido" e inventariá-lo. É exigido 
maior sensilbi lidade do historiador. 

A h.istória, enfim, me parece destinada a ser uma discipl ina incomo
dada que não se proporá a pacificar o pensamento. Ela deve construir 
d iscursos, teorizar e provocar estorvo e p~rtu rbação ; não deve buscar 

30 CASSIRER. Em I. LlngiJélilem e Mito. 
3 1 Ver Dialogue a propos ae l'histoire culturetle. 
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estabilidade. O historiador dev ria enfrentar os signos que se apresen
tam a ele e. agredido pela violência deles, abandonar as tranqüilas e 
seguras águas da racionalidade dada e se aventurar à interpretações 
ousadas, à criações novas. A histór!a precisa ter a marca do novo e da 
criação e exige ousadia de quem se aventura pelo seu campo. A história 
deve ser uma busca que não se encerra. Uma busca que, a partir da 
criação de um tempo perdido, transforme em aprendizado este ato cons
trutivo . 
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