
o assado mas sensivelmente descaracterizada quanto aos vestrgios 
I • s passado: a rua principal torna-se, talvez por essa razão mesma, a primeira 

rua a desaparecer. 
Mas não somente o espaço como também o tempo era considerado outro: 

a mudança dos lugares tornara-se profunda aos olhos dos contemporllneos. E 
também aos nossos. Segundo Drummond, na ocasião em que o prédio do Bar 
do Ponto é demolido, em julho de 1959, o lugar não era mais um entre outros 
mas refembrado como ' 

o ponto público onde mais se conversa, para onde converge toda vida 
dos bairros. e de onde se irradiam todos os comentários e notícias ( .. .) 
Velho ponto prestigioso, a tribuna geral, a academia leiga onde política, 
literatura e vida alheia, antigamente eram passados metodicamente em 
revista, com vagar e ma/feia mineiros, entre os bondes, dois chopes, dois 
cafezinhos sentados. 31 

Mas apesar da notada irreversibi lidade dessa transformação, ou por isso 
mesmo, um novo tempo de nosta lgia começa - porém de forma bem mais 
definitiva, mais desejada. A questão, entretanto, é que a possibilidade de volta 
é também bem mais difícil. 

Por isso é que, ao procurarmos refleti r sobre a nostalgia atual da rua da 
Bahia e o tipo de memória viva, ou revi talização, que se deseja para este lugar, 
acabamos por uma recusa, ou critica, desta proposta. 

~ que este lugar como um todo não existe, assim como aquele tempo, seus 
costumes, sua sociabil idade não existem mais. Além disso, outros lugares 
antigos no próprio centro existem, outras necessidades, presentes, também 
existem e outros tipos de memória são possíveis e necessários. 

. o risco de se transformar uma rua em uma reinvenção do passado, uma 
contr.nuação do passado não garante, não traz de volta um espaço público 
perdrdo. Procurar apagar as rupturas com o passado é sempre questionável. 
Mais interessante, talvez, eja investir em uma memória conJugada e informada 
pela história da cidade, m pret nsões eternas. 

31 ANDRADC, C rios Drummond de. "lmag ns m lquid c; o'. In Correio da Manhã, 02.07 1959. 
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P ra compreensão do estágio atual da historiografia brasileira é essencial 
tu nu r I rência à evolução das universidades do pafs ou, mais especificamente, 
d s cursos de pós-graduação em história brasileiros. Isto porque a quase 
tulc lldade da produção hísloriográfica brasileira efetrva-se nestes cursos (atra
v · s da produção de leses de doutoramento e de dissertações de mestrado) ou 
m torno deles (com os trabalhos gerados pelos professores que neles atuam).3 

Decerto que há produção importante fora das universidades. ~ o caso, por 
exemplo, de certos núcleos não universitários de pesquisa, como o Centro 
Bras1'leiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), o Centro de Pesquisa e Docu
mentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e a Fundação Casa 
de Rui Barbosa (FCRB). Contudo, é nos cursos de pós-graduação que se 
verificam maior constância de produção e significauva dtversidade que possibi
litam a visualização de tendências, permanências e rupturas . 

A universidade brasileira, ao contrário da experiência de outros pafses 
latino-americanos, como o México, surgiu somente em 1920, com a fundação 
da primeira universidade oficial do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro. Por 
seu turno, os cursos das áreas de Ciências Humanas e Sociais não foram dos 
primeiros a serem criados. As primeiras opções privi legiaram os cursos de 
Medicina, Farmácia, Engenharia e Direito, expressões de necessidades bastan
te práti cas As Faculdades de Rlosotia, no ~bito das quais surgiriam os cursos 
de História1 somente apareceriam com a reforma universitária de 1931 . sendo a 
primeira a da Universidade de São Paulo, em 1934. Com isto, aliás, o vetusto 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ocupou o espaço de construção 
(grandemente ideologizada) da "História Nacional", com fortes laivos de patrio
tismo, ofic1al tsmo e mesmo simples bajulação. lsro teve e tem conseqüências 
terrfveis, felizmente minimizadas pela constante profissionalização da história 
produzida pelas universidades e institutos de pesquisa já mencionados. 

Assim, não é surpreendente que os cursos de pós-graduação em história 
tenham assumido sua estrutura atual apenas em 1971, embora houvesse ante
riormente defesas de teses de história no âmbito de algumas universidades em 
função de concursos. Portanto, para que se possa compreender parte dos 
condicionantes da produção historiográfica brasileira relacionada aos cursos de 
pós-graduação (que, como dissemos, é a mais imponente), uma questão é 
fundamental : em que circunstâncias se dá esta implantação? Decerto que não se 
pretende, no espaço deste trabalho, esgotar o problema-que é apenas introdutório 
a uma série de temas relacionados é avaliação destas duas últimas décadas de 
produção historiográfica - entretanto, três observações devem ser feitas. 

3 Op1nião conllána foi dada por ernando Nova1s. em paJesJra proferida no lnlcJo dos anos 80, mas somen!e 
publicada em 1990. V r NOVAIS. Fern ndo, A universidadé e a pesquisa histórica: apontamen!os. 
EstcJdos Avançados, Sao (Jaulo, v.4, n,B, p.108-115, 1 n./ !)r 1990. 
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8n primeiro lugar, os primeiros cursos de pós-graduação em história no 
Brasil foram pensados levando-se em conta certos referenciais temáticos, me
todológicos e teóricos estrangeiros, notadamente aqueles oriundos da França. 
Já se destacou bastante a inf luência francesa na historiografia brasi leira4, tanto 
quanto já se discutiu à exaustão as conseqüências das influências externas em 
países subdesenvolvidos. Não é o caso de se retomarem tais problemáticas 
aqui, mas de se enfatizar um aspecto. Hé um tipo de descompasso: enquanto 
na França já amadureciam as concepções do que seria a Nova História, no Brasil 
dos anos 70 foram importadas problemáticas relacionada principalmente ao 
que se pode caracterizar como a primeira tase da "Escola" dos Annales. O 
problema não é a discussão sobre a qualidade ln lrlnseca destas tendências 
(questão, aliás, legitima e importante), mas a cristalização desta defasagem, 
promotora de um hiato que não pode ser ignorado. Ti máticas e metodologias 
desenvolvidas na França nos anos 50, somente o seriam no Brasi l nos anos 70. 
Da mesma forma, trabalhos brasileiros que incor oram as contribuiçOes da 
chamada "Nova História" surgiram apenas nos anos 80. Que conseqüências 
podem advir de uma tal si tuação? A constante tentativa de superação do 
descompasso, de resto operacionalmente irnpossível, talvez tenha impedido, 
por algum tempo, a percepção de outras tendências, frutfferas em outros palses 
e para as quais só mais recentemente se voltaram as atenções dos historiadores 
brasileiros. Fique claro, então, que queremos sublinhar aqui um certo traço 
inerente às origens da pós-graduação em história no pais, e não condenar como 
perniciosas quaisquer lnfluênc1as estrangeiras. A influência francesa, por exem
plo, teve inúmeros beneficios. 

Outro traço marcante da época da instalação dos cursos foi a fortíssima 
presença teórica das diversas correntes marxistas entre historiadores, talvez 
nem tanto através de elaborações conceituais profundas, mas pela via de um 
certo clima, de um certo ambiente acadêmico. Já era vislvel , por outro lado, a 
inlluência do marxismo em outros setores, como em algumas importantes 
elaborações teóricas des nvolvidas por sociólogos e economistas entre os anos 
50 e 60. No entanto, a maioria das pesquisas em história, destas décadas, era 
faclualista e empiricista. Nos anos 70, muitos toram os trabalhos que. utilizaram 
o aparato conceitual do marxismo e, mesmo, muitas temáticas eram indiscuti
velmente geradas a parttr de reflexões desta natureza. Aspectos pollticos 
também explicavam estas opções, notadamente o quadro gerado pela ditadura 

4 Ver, dentre outro • . IGi~SIAS, Francisco, llislória, CNf'q . Avalfaçáo e PerspectiVas. Brasnle: CNPq/ 
Coordenação Editorial, 19(13. v. 7/ C1êr1 ias Humanas e Sociais MOTA, Carlos Guilherme. tdc!o/ogla da 
cultura brasi/erra (1933-197'4)•ponros do p rt1da ara uma revlsao histórica. 6. ed. São Pauto· Atice. 1990, 
p.33. CARDOSO, Ciro FI marion Snnt na. C:REZ BRIGNOLI , Hécror Os métodos da h1St6ria: lf'ttroduç o 
aos problemas, me todos e técnicas da his tória d mográftca, econôm1ca e social. Tradução de Joao Mala, 
2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1981 . p. 470-477. 
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1111lit. 11 111 a alou o pafs a partir de 1964. Também aqui não se trata de discutir 
, 1 t•l c I' de lal enfoque teórico, mas de se destacar que o predomfnio quase 

lu\ de qualquer opção teórica tende a empobrecer as possibi lidades de 
-o epistemológica. Decerto que este não foi um traço comum apenas ao 

il.5 

Um episódio bastante peculiar, contudo, também marcou os estudos histó
IICOS no Brasil dos anos 70. Trata-se dos brazi/ianists, termo cunhado a partir da 
Conference on Latin American History, ligada à Associação dos Historiadores 
Latino-Americanistas dos Estados Unidos. O surgimento de novos interesses no 
âmbito da estratégia política e económica norte-americana em relação à Amé
rica Latina, a partir dos anos 60,6 somados a aspectos da conjuntura polftica e 
económica brasi leira, suscitaram a presença de pesquisadores norte-america
nos no pais, que se constituíram em grande contingente de especialistas em 
História do Brasil , cerca de 600 pessoas, em 1975, segundo José Honório 
Rodrigues. 7 Foram diversos os conflitos entre estes especialistas e a comunida
de nacional de historiadores. E impactantes certas características dos brazilian
ists, como a opção pelo estudo de fases mais recentes da história brasileira 
(predominava, até o início dos anos 70, a opção, dentre os brasileiros, pelo 
estudo da fase colonial de nossa história). 

O predomfnio da perspectiva teórica marxista, a busca de opções temáticas 
e metodológicas francesas e a forte presença de norte-americanos buscando 
compreender a contemporaneidade brasileira - caracterrs ticas do momento de 
implantação dos cursos de pós-graduação - talvez tenham sido ins ira dores da 
busca de maior rigor teórico, de renovação metodológica e melhor tratamento 
do material empírico que se verificou desde então. 

• • • 

Se estas eram algumas das características da época da constituição dos 
cursos de pós-graduação em históna no pais, que traços podem ser apontados 
como definidores do padrão de história que então efetivamente se praticava? 

Em 1971, Eu ri pedes Simões de Paula apresentou quatro conclusôes gerais, 
numa mesa-redonda que buscava avaliar o estado geral da pesquisa histórica 
naquele momento. Com elas se tem uma idéia da situação. O famoso historiador 

5 Sobre a "academizaçil.o" d teorla marxist vela-se ANDCRSON, Perry. Conslclerarlons on Wesrcrn 
MDrxlsm, 1976. Acerca d. proscnç da produçáo lnteleoluaJ mrux1sta no 111undo de lfngll lngiBsa 
consullo-se ANDEiiSON, Perry. In lhe tracks oi h/storíca/ rnateriellsm. Londres: Verso Edllions. 1983 

6 Sobre o tema ver MORSE, Aichard. Uma entrevista com ... Estudos Históricos. Rio d Jat1euro, v.2, n.3, p . 
77-93, 1989. 

7 RODRIGUES, José Honório Os esludos brasileilos e os "brazllianists" , Revista de História, São Paulo. 
v.54, n, 107, ano 27, p . 189·219. jul/s 1. 1976. 
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indicava que: 1. a matar parte dos pesqu1sadores não era brasileira. mas 
sobretudo none-amencana e 1nglesa; 2. as institutções dedicavam-se à docên
cia, não à pesquisa; 3. os pesqu1sadores nac1onais não possutam sólida forma
ção científica e orientação segura; 4. não havia ainda um órgão no pais capaz 
de melhor dispor dos recursos destinados~ pesquisa histórica8. 

Ainda em 1971 , um dos mais lúcidos analistas da historiografia brasileira, 
Francisco lgléslas, afirmava que ''quem conhece a historiografia brasileira sabe 
que ela é ainda bastante precária"9 . Na mesma ocasião, lglésias criticava a 
aplicação mecêníca de esquematismos teóricos e para o que ele classificava 
como "alienação", isto é, uma persistente recusa dos historiadores de então em 
se debruçarem (como o brazilianisls já o faziam) sobre temas mais recentes da 
história brasileira1o, algo que José Roberto do Amaral Lapa designou, com 
felicidade, como "conspiração anticontemporanea" 11 

Em 1975, Carlos Guilherme Mata afirmava que ainda não havia ocorrido 
"um debruçar efetivo dos historiadores universitários brasiletros sobre a História 
do Brasil " 12 . 

Em 1982, uma das principais agências brasileiras de fomento à pesquisa, 
o CNPq, divulgava suas avaliações sobre os cursos de pós-graduação brasilei
ros. O relator para a área de história destacava que, do conjunto de cursos, "nem 
todos( ... ) têm razão de ser e alguns deviam mesmo ser desativados" 13 por fal ta 
de condições mínimas. 

Referindo-se ao período em torno de 1979/1980, o principal analista bra i
leiro de historiografia. Amaral Lapa, indicava que a produção Individual da nova 
geração de historiadores brasileiros ainda não havia realizado as expectativas 
que tinha o autor, em 1976, quando do lançamento de seu livro clássico14

• 

Portanto, trata-se de uma relação de autores gabaritados que, em termos 
gerais, avaltava negativamente a produção historiográfica brasileira dos anos 70 
e início dos anos 80. Certamente que aqu1 se destacaram suas afirmações do 
contexto em que foram produzidas, contexto este que continha também 1mpres-

8 WESTPHALEN. Cecilia Maria, MEOUELUSSE, ,lair Estado atu I dope QI)ÍS hísló11Ca no Brasil , Revtsra 
de História, São Paulo, vl\3 , n 68, [1.3 • out/rl 7 I I I 

9 IGL~S t AS. Fr nc•sco. Ap squlsa hlstóncano Or 11 , flev•st tlol-l•sl llll, S o Pauto, vAJ, n.68, p.373 415, 
oul./dez. t 971. 

10 Idem, pp. 375 e 378. 
11 LAPA. José Roberto do Atn r t. Hrs /or/ografll Ofll$1/iJiltt r:amt•mpcJJbpea a l'íst6rio om questao, 2 erl 

Petrópoli s: Vozes, 1981 . p. 40. 
12 MOTA, Carlos Guilherme, ldeolog/e da cu/lur11 brasiiBira ( 1933- 1974[ pontos de partida p>Jrs uma revis::io 

hisl6rlca 6 ed . São Paulo: Álioa, 1990. p 2fl 
13 IGL~SIAS . Fnmcisco. l~istórla. CNPq . AvaJtar;fio & rorspocltvas Brasflla' CNPq/Coordenaç!\o Editorial, 

1983, v.7/Ciências Humanas e Sociais. p. 202. 
14 A ovallaç a esta em LAPA. José Roberto do Amarul Or> r-lt p .31 A outra obra ref rlda é LAPA. Jos 

Roberto do Amar I, A htstória fim questão: histotloor ri bras lelra contemporânea Petrópolis: Vozes, 
1976. 208p, 
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• .fll ! pn. itrva '. Mas parece indiscutível a sensação geral de fragilidade da 
IIICIL~ JÇ ~~ naqu la época. Hoje a situação é bem diferente. Houve uma evolução 
<,1 1111fi t1va e até mesmo surpreendente. sobretudo quando se considera que 
v1nl , anos não é tanto tempo. 

O fato é que a consolidação dos cursos de pós-graduação em história no 
H1. sil é um fenômeno dos anos 80. Ainda que os mesmos. em sua maioria, 
I nham sido criados na década anterior, uma avaliação mais detalhada de seu 
perfil, bem como do montante dos trabalhos realizados naquele período, indica
ria o seu carát r incipiente. Instalados os cursos de pós-graduação, seus frutos 
mais efetivos ficariam para os anos 80, tanto quanto um fluxo mais contínuo e 
permanente de pesquisas (que também se relaciona com a ampliação do 
número de bolsas mantidas pelas agências de fomento) e uma definição de pertil 
institucional um pouco mais precisa. Isto se dá num quadro de ampliação da 
bibliografia considerada pelos historiadores, com a multiplicação de enfoques 
teóricos e metodológicos. 

Observando o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação em História 
no pafs durante os anos 80. uma primeira constatação é a do seu relativo 
crescimento em relação à década anterior. Não que tenham proliferado descon
troladamente, ainda que alguns surjam e atestem também este relativo cresci
mento. Mas houve um amadurecimento interno dos que existiam e uma certa 
estabilização, para a maioria, de um fluxo de pesquisas. Para se ter uma idéia, 
registre-se que. entre 1973 e 1979. o total de dissertações de mestrado foi de 
275. Entre 1980 e 1989 este número elevou-se para 6651s. E apenas entre 1990 
e 1993 foram defendidas cerca de 350 dissertações16. 

Do ponto de vista geral, a dominância nestes cursos é a pesquisa em 
História do Brasil , como não poderia deixar de ser. E, no que se refere às suas 
áreas de concentração, a Iônica é dada pela História Social e Econômica, vindo 
em segundo plano a História Demográfica e da Cultura. Apenas nos últimos anos 
se verifica nas áreas de concentração de novos cursos c riados uma leve 
tendência à ampliação dos enfoques para além da História Social e Económica. 
Quanto às linhas de pesquisa, predominam os enfoques regionais. Portanto, 
também no Brasil verifica-se um movimento comum no mundo ocidental, qual 
seja, o desenvolvimento de abordagens sócio-econômicas (em detrimento das 
polfticas) e a consolidação do predomlnio da História Social17 . Destaque-se, 
contudo, que a História Politica. no Brasil, nunca deixou de ser praticada e, na 
verdade, não experimentou grandes renovações teóricas ou metodológicas 

15 riCO. Carlos. POLITO. Ronald. A História no Brasil (1980· 1989): lamentos para um av 11 ç o historio· 
gr Oc • Ouro Preto: · dllora UFOP, 1992. Vol. 1. p. 43. 

IL .sltmatlvas do Centro Nacional da Referência Historiográfica. 
1 f Di:ldos mais cqmplelos podem ser obtidos em FICO. Carros, POLITO, Ronald. Op. cit. p. 31· O. 
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como de algum modo ocorreu com a História Social. Muitos trabalhos de Hlstórlo 
Politica persistiram numa perspectiva linear de análises de individualidades ou 
da corriqueira sucessão de episódios da "pequena polltica" 

Francisco lglésias foi taxativo, em 1982, caracterizando "o nível mediano 
de quase totalidade das dissertações e teses" ou, ainda, analisando o surto de 
estudos brasileiros de então, considerando "muitos - a maioria", fracos'

8
• 

Cremos que os anos 80 apresentam um melhor comportamento. com uma 
diminuição dos casos realmente fracos e uma sensível amp liação dos trabalhos 
de maior qualidade, principalmente entre as teses de doutorado. A ob~enção de 
trtulos não deixou de ser apenas um ritual acadêmico que para muJtos serve 
somente para conferir ao titulado (quando docente do magistério superior) o 
direito de progredir na carreira. Mas a tendência a uma definição mais clara das 
exigências teórico-metodológicas e técnicas de p squisa dificulta, cada vez 
mais, a defesa de textos sem níveis mlnimos de rigor. 

De qualquer modo. a comunidade de historiador s brasileiros encont:a-~e 
ainda em formação, não ultrapassando em muito o número de 2.000 profrssto
nais com trtulos de pós-graduação obtidos no Brasil : mestres, doutores e 
livre-docentes somados. Seguhdo dados levantados entre 1987 e 1989, a 
estrutura da pós-graduação em História no pais ocupa uma posição mediana 
entre as Ciências Humanas e Sociars, consrderando-se a relação entre número 
de cursos de pós-graduação e o total de cursos conceituados com grau máximo 
pelo governo federal19 . É, portanto, pequena a parcela de pesq.uisadores 
experientes na área de história, nos moldes tradicionalmente reconhectdos pelas 
mais respeitadas agências de financiamento à pesquisa do pais. 

• • • 

Há um conjunto de questões mais nebulosas, por assim dizer, que também 
é concernente a uma reflexão historiográfica que se possa esboçar sobre o Brasil 
nestas últimas décadas e que, segundo nosso ponto de vista, interferem na 
forma como a história vem se profissionalizando no pais. Referimo-nos às 
relaçoes que paulatinamente foram se estabelecendo entre a comu~idade 
nacional de historiadores e o mercado editorial, por um lado, e os me1os de 
comunicação, por outro. De fato, houve um significativo crescimento do m~rca?o 
editorial brasi leiro nos úl timos vinte anos e, com isso, as relações entre hlstona
dores e tal mercado naturalmente se estreitaram. 

Por outro lado, as revistas publicadas nestes últimos vinte anos pela 

18 IGU~.SIAS. Francísco. Op. cft. p, 205 e 197. 
19 FICO, Car los, Polílo. Ron ld Op. cif. p. 40-41. 
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comunidade de historiadores, no conjunto, vêm surtindo pouco efeito. f:ls edito
ras universitárias não têm sido capazes de manter padrões de periodicidade e 
são pouco competitivas em termos gráficos. Some-se a isto o fato de que os 
periódicos divulgam, em murtos casos, trabalhos não originais, condensando, 
por exemplo, em forma de artigo, uma tese não publicada em virtude das 
dificuldades de divulgação da produção na área_ 

Ainda assim, a constituição d um público consumidor mais amplo, parti
cu larmente o universitário, de obras de história, bem como a superação dos 
limites impostos pela censura à áre dltorial no pais, permiti ram, a partir dos 
anos 80, a tradução e edição de c nt a do títulos quo, bem ou mal, atualizaram 
certos s tores bibliográficos. 1\lguns a ectos positivos são incontestáveis: há 
maior divulgação de traball1os d h1stóna, o volume de resenhas de livros 
aumenta nos cadernos da rm r ns , t nto quanto mars historiadores, um bom 
número deles ligado à instituiçO s un1ver ltárias, ocupam postos de coordena
dores de coleçõ s de lrvro ao 11 mados a opinar sobre temas "históricos" 
eleitos pela mfdia. Contudo, arai Iam nt , também surgiram problemas nesta 
relação, notadam nt no cam o d s chamadas ''modas editoriais" e dos suces
sos de venda d oleçO s r did lr a ou d livros "de bolso", infelizmente 
conden ando murto m i ' pr JUI70S o qu as vantagens que estas opções 
podem ter. As mo s editonai tamb m surpr nderam as editoras universitá
rias, à qu is deveria ca er a I m is im ortant na divulgação do conheci
mento p duzido, sob pena de se verificar aquilo que indiscutivelmente ocorre 
hoje no Bra il , a saber, o que repercute na mfdia é parcela minoritária da 
produção acadêmrca. Se perguntarmos a um leigo hoje, no Brasil, o que ele 
supõe que os historiadores pesquisam, ele não titubeará em afirmar: bruxaria, 
sexualidade e vida cotidiana. E, entretanto, a produção em torno destas temáti 
cas ainda é muito pequena, não sendo difíc il perceber, porém, que tema 
relacionados à subjetividade e ao cotidiano terão grande produção nos anos 90. 

Assim, certos temas tiveram baixa produtividade mas repercutiram muito. 
Outros, como a história demográfica e econõmica, continuaram, paulatinamente, 
gerando pesquisas, apesar de não despertarem qualquer interesse social mais 
amplo e mal conseguirem ser publicadas - que dirá de venda de livros. Portanto, 
é possível distinguir movimentos internos à própria comunidade e tendências 
efetivamente relacionadas com o mercado editorial ou com demandas sociais 
mais amplas. Neste particular, ainda é bastante incipiente, no Brasil, a presença 
de historiadores em veículos de comunicação de massa, como a 1V, embora 
seja visível que existam possibilidades neste sentido. ~ neste espaço dialógico 
complexo que talvez se possa encontrar alguma forma de equilíbrio que expres
se a legitimidade da história, ou a resposta à pergunta sobre a serventia da 
história. 

Neste campo de preocupações também se insere a problemática das 
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"efemérides", isto é, datas alusivas a episódios "notáveis" da história F-or rn 
muitas no período, relativas à história do Brasil, da América e européia. No Bra il, 
comissões organizadoras foram criadas, recursos financeiros destinados e 
muitas notícias veiculadas na imprensa, inclusive através de cadernos especiais 
e encartes alusivos às datas que, em alguns casos, possufam sofisticada 
elaboração gráfica e/ou significativo conteúdo. O que se pode dizer. naturalmen
te, é que este tipo de repercussão torna a história mais conhecida do público 
em geral e favorece a publicação de trabalhos - o que é positivo. Mas, é preciso 
sublinhar, tal dinamica também colabora para reafirmar a imagem do hrstoriador 
como a de alguém ligado ao rrato encomiástico com o passado ou de um 
guardião de datas e heróis - o que é péssimo. 

• • • 

Alguns aspectos são marcantes nestes últ1m s vinte anos da historiografia 
brasileira. Com a consolidação dos cur os d pó -graduação, em sua quase 
totalidade voltados para a História do Brasi l, for um resultado natural a ampliação 
dos trabalhos sobre a história do pais em detrimento daqu les sobre outras 
sociedades_ Segundo nossos levantam ntos, esteve acima de 15% o número 
de trabalhos sobre história não brasileira produzidos entre 1973 e 1979, caindo 
para cerca de 9% entre 1980 e 198 . 1\ H1 tóna da América, lamentavelmente, 
apresentou acentuada diminuição no número de trabalhos, que já era pequeno. 
Esta diminuição é, sem dúvtda, decorrência de diversos cursos ter m abando
nado esta área de concentração, especialmente a pós-graduação da Universi
dade Federal Fluminense, onde os trabalhos sobre História da América foram 
majoritariamente defendidos. Isto levou o governo federal , no final dos anos 80, 
a caracterizar como "carente" o desenvolvimento de pesquisas nesta e em 
outras áreas. Este dado preocupante aponta para o paradoxo de uma comuni
dade que se profissionaliza, ao mesmo tempo que diminui sua participação nos 
fóruns internacionais. Os esforços da segunda metade dos anos 80 para cá, no 
s nlido de se retomarem as pesquisas em história não brasileira, têm se 
expressado pela constituição de diversas associações de especialrstas, como 
em História Medieval ou História Antiga, por exemplo, e seus primeiros frutos já 
se tornaram visíveis nos últimos anos. 

Sem dúvida um aspecto marcante do perlodo é a confirmação da hipótese 
enunciada por José Roberto do Amaral Lapa, em meados dos anos 70, a 
propósito do predominio dos estudos sobre o perlodo mais recente- o republi 
cano - da história brasileira. De fato , até 1973, a análise temática das teses de 
doutoramento da Universidade de São Paulo, indicava que o perlodo colonial 
era o mais abordado, com mais de 40% das pesquisas. Esta porcentagem cairia 
bastante (para 13%) no período 1973/1979 e a fase republicana assumiria a 
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htl< r o~nç orn -16%. Durante os anos 80 esta tendêncra se consolidaria. Levan-
1 1111 ntos do Centro Nacional de Referência Historiográfica mostram que, do total 
cJ 835 teses e dissertações defendidas entre 1980 e 1989, 85% referem-se ao 
Br ri, s ndo que, deste universo, quase 60% estudam o período republicano. 

, do perfodo republicano, roi o espaço/tempo dos primeiros anos da República 
o principal objeto de estudo das pós-graduações, onde predominaram os 
trabalhos sobre as regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Trata-se também 
do uma mudança importante da comunidade dos historiadores. 

Semelhante alteração chamou a atenção dos analistas e algumas tentativas 
de explicação foram aventadas. Dentre elas, o próprio rato dos historiadores 
começarem a considerar o passado mais imediato como objeto de abordagem 
histórica, coisa impensável nos quadros das reflexões historiográficas anterio
res. Há também a presença dos bra7ilianists, atraindo as pesquisas para os 
temas contemporâneos. Da mesma forma, parece ter ocorrido uma identificação 
entre a hrstória que se pratrcava até 1973, predomrnantemente sobre o perlodo 
colonial, e as técnrcas, metodologias e concepções teóricas dos historiadores 
que ocupavam espaços acadêmrcos rmportantes; técnicas, metodologias 
concepções estas que já eram vistas, pela nova geração da época, como 
superadas. Esta coincidência infeliz acabou por afastar aqueles novos historia
dores dos temas coloniais, talvez na esperança de que, assim procedendo, 
também se afastariam dos vrcios que criticavam (tais vícios diziam respeito, 
sobretudo, a certo empirismo ou factualismo). E ainda, a concepção teórica 
marxista, então identificada como renovadora, seria mais facilmente aplicável 
estudando-se o quadro de implantação do capitalismo no Brasil, do surgimento de 
um incipiente movimento operário, tal como se divisava na Primeira República. 

Neste contexto de renovação, obras muito importantes surgiram, como a 
História da indústria e do trabalho no Brasil, de Francisco Foot Hardman e Victor 
Leonardi, publicada em 1982 e que trata de aspectos como o desenvolvimento 
industrial e capitalista no Brasil, a !"armação da burguesia, as condições de 
trabalho e de vida do operariado e suas questões organizacionais e mobilizató
rias. Em 1976 já havia sido publicado Trabalho urbano e conflito social, de Boris 
Fausto, verdadeiramente um clássico, indispensável para a compreensão das 
correntes políticas e da dinâmica do movimento operário. É consensual o 
reconhecimento da excelência de seu estudo sobre o trabalhador urbano e a 
utilidade das análises de categorias profissionais especfficas. 

Em 1982 seria publicado o Classe operária, sindicatos e partido no Brasil, 
e Ricardo Antunes, originalmente uma dissertação de mestrado em Ciência 

r- olllíca mas que em muito contribuiria para o debate histódco relativo à proble
mática da consciência de classe. 

ortanto, uma das questões candentes da historiografia brasileira dos 
ullrmo vrnte anos foi, sem sombra de dúvida, o estudo do movimento operário 

e suas questões conexas. Aqui, contudo, é preciso registrar um 11 '' lu Ll lf lt 1 .11 

tais estudos vi rtualmente desapareceram noiinal do periodo, isto , ·r p.1tl ll dt 
meados dos anos 80. Ora, não é uma simples coincidência que st I nl1 1',111< 
o momento de repercussão, no Brasil, da crise do marxismo. alar m movrrw •r tl ll 
operário, em certos circulas, seria mesmo uma postura "fora de mod· " A• 111 1, 

ao contrário d novas leituras sobre a temática, inspiradas talvez em cone pç l •, 

teóricas que se contrapunham ao marxismo, o que tivemos foi um LI c, 

abandono do tema. Poucas foram as tentativas de revisão historiográfica o 1 

o movimento operário no Brasii2o Certos autores se esforçaram por renov r , 
tendência, com leituras diferenciadas da questão. Podemos citar alguns ex r 11 

pios. . 
Luzia Margareth Rago, em trabalho publicado em 198521

, estudou a resrs 
tência coti diana da imprensa anarquista às estratégias de disciplinarização do 
operariado na fábrica e fora dela - livro que bem caracteriza uma época d 
impasses teóricos, pois a autora tentou conjugar orientações como as de 
Thompson e Michel Foucault. 

Em o sil~ncio dos vencidofi2.2, publicado em 1981, Edgar Salvadorr de 
Decca buscou desvelar o fato histórico "Revolução de 30• como construção 
intelectual ideológica ocultadora de sua verdadeira dimensão, qual seja, a de 
lugar privilegiado de leitura da práxis do proletariado em torno dos anos trinta. 
Mas, aparentemente, não conseguiu resolver o impasse entre a busca de uma 
explicação para o período, calcada em conflitos polares de tipo classista, e as 
caracterfslicas regionalizantes do Brasil de então. 

Buscando compreender o sentido do controle social no cotidiano da classe 
trabalhadora, Sidney Chalhoub23 também procurou inovar evitando partir de 
modelos teóricos preconcebidos e enfatizando a riqueza documental propiciada 
pelos documentos relativos às rixas urbanas cotidianas - dimensão sempr 
problemática quando se almeja uma articulação teórica global. 

Embora estas tentativas de renovação tenham ocorrido, o que se verificou, 
em termos gerais, foi um abandono do terna do movimento operário. Levanta
mentos do Centro Nacional de Referência Historiográfica indicam que o aug 
da produção de teses, disser tações e artigos sobre o tema circunscreve-se aos 
anos de 1982 e 1986, decaindo desde então. 

20 Um importante balanço histonográlíco sobre o lama é o da FAUSTO, Boris stado, classe lrab Ih tJ 1 I 

e burgu !:10 lnduslrial (1920 1 9~5) : um r vis o. Novos srudos C BRAP. S o Paulo. n.20. P :!f , 
mar./1988. 

2 1 RAGO, Luzia Margarelh. Do cabaré eo /ar: a utopia da cidade disciplinar - Brasil, 189().. 1930 Rln d11 
J n lro: Paz e Tetra, 1 85 218p. (Coleç!lo Estudos Brasileiros. 90). 

22 DECCA. dgar Salvadori de. O silêncio dos vencidos. Sao Paulo: Bras1llense, 198 1 210p 
23 CHALHOUB. Sidney. Trabalho. lar e boteqwm· o cotidiano dos trabalhadores no R10 de J n lro cJ,J h ll1 

ópoque. S o Paulo: Braslliense, 1986. 251 p . 
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UrTl os temas que muito foi rememorado por causa das ''efemérides" no 
Hro ri foí a escravi dão, em função do centenário de sua abolição ocorrido em 
1 88. Tal tema, contu do, configura-se numa tradição de estudos no Brasil que, 
ao longo destes últimos vinte anos, passou por etapas bastante diferenciadas. 
Podemos perceber, nos últimos anos, um verdadeiro movimento de revisão 
11istoriográfica que ainda está em curso e que, seguramente, ocasionou o 
principal debate historiográfico do perlodo no Brasil. De fato, os trabalhos de 
Fernando Henrique Cardoso, de Florestan Fernandes, Octavio lanni e Emília 
Viotti da Costa24 , nos anos 50 e 60, de Ciro Flamarion Santana Cardoso e de 
Jacob Gorender25 , nos anos 70, e recentes contribuiç6es de jovens historiado
res, no final dos anos 80, como Silvia Hunold Lara, Sidney ChaJhoub e João Luis 
Fragoso26 , prosseguem a análise de um filão que os quase 400 anos de 
escravidão no Brasil explicam. ilão explorado, mui tas vezes. de ponto de vista 
dispares, como o demonstra recente trabalho de avaliação historiográfica de 
Jacob Gorender, A escravidão reabilitada27 , no qual acusa os novos historiado
res de estarem patrocinando o "triunfo acadêmico" de Gilberto Freyre e sua visão 
patriarcalista da escravidão brasileira 

Ugado por diversos modos ao tema da escravidão, outro debate historio
grálíco importante destes últimos vrnte anos avança uma discussão já presente 
no país desde os anos trin ta: a da natureza do modo de produção do Brasil nos 
periodos colonial e imperial. Há, contudo. c rtos traços no debate contempor~
neo. essenciais para a sua compreensão. t: somente a partir dos anos 70 que 
se vai consubstanciando a posição do que supõem a especificidade do(s) 
modo(s) de produção no Bra il , endo a obra de Jacob Gorender a mais 
conhecida e debatida28. Até nt·ao, matar arte dos estudos que empregavam 
a categoria de modo de produç-o, gundo Amaral Lapa, poderiam se dividir, 

24 CARDOSO. Fernando Henrique. Capllallsmu o " .tovldJo no Brasil motidlanal: o negro na sociedade 
escravocrata do Rio Grande do Sul. $!10 P ulo 0 111 1 , 1962. r' RNANO S, Florestan. A in legração do 
IJOgro na sociedade de c lasses Sao Paulo· D rnlnut;/1 lusp, 1965 2v. IANNI, Octavio. As metamorfoses 
do escravo. S o Paulo: DIFEL, 1962. COSTA, lrnlli Vloth d 0,1 senzala à co!Onia. S o Paulo: DIFEL. 
1966. 

25 CARDOSO. Ciro Flamarion Santana. Sobre los modo do produccrón colonl las de América. ASSADOU
RIAN, Carlos Semp ot ai. Modos de producciôn on Amt1n ~ Latina Córdoba· Cu d rnos de Pasado y 
Proscnto. 1073 e CARDOSO, Ciro Flamarion Sarrl ana li modo d producción esclavista colonial en 
América. lbld. GOAENDER. Jacob. O escravismo colontul S o P ulo. Atrc , 1978 GORENDER. Jacob. 
Ou stlon menros sobre teoria econOmlca do cr vtsm cólonl I Eswdos EconOrnicos. S o Paulo. 
v.13. n. 1, p. 7·39, jan/abr. 1983. 

26 LARA. Sil via Hunold. Campos da viol~c;ia: escravos e senhor s na Capitania do Rro de Janei ro. Rio de 
Janeiro: Paz T rra, 1988. 392 p. CHALHOUB, Sidn y VIsões da 1/betdlJde: uma hist61i d s úllimas 
décadas da escravidão na corte. Sao Paulo: Companhia dss Letras . 1990. 287p. FRAGOSO. João Luiz 
Ribei ro_ Modelos expl icativos d economia escravista no Brasil CARDOSO, Ciro Flamarion Santana 
(Org.). scravidào e Abo/íçDo no Brasil: novas p •rspectiv s Rio de .Jan iro: Jorge Zahar. 1988. 

27 GOR NDEA, J cob. A escrovidlJo reabilitada. São Paulo: Attca/Sec. da Estado da Cultura, 1 90. 271 p. 
(Série Temas. 23) 

28 GOR NO R. Jacob, O escravismo colonial. S o P uto: Átlca, 1978. 
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basicamente, entre os que acatavam a predominência de um modo J 111 t li h H. '' 

feudal ou semi-feudal no Brasil. e os que admiliam um modo d pro h r~v.ttl 
capitalista29. O auge do debate teórico ocorreu entre os último no .. f() 

primeiros anos 80, sendo a publicação de Modos de produção r Ir(} 1 11' 
brasileira, em 1980, um marco disto. Desde então, as polêmicas pa · r 111 1 

atrair um número menor de pessoas, mesmo que contribuições toónca~. 
empfricas importantes tenham ocorrido nos anos 80. Mas é o próprio t ma l llt 

perspectiva que, nos quadros da ainda atual crise do marxismo, não alra rn n 
comunidade de historiadores da mesma forma que há dez anos atrás. cl r 
que isto afeta não apenas a história econCmica da escravidão, mas tamb m os 
rumos de sua história social. 

Uma das características advindas com a criação dos cursos de pós-gr -
duação por todo o pafs foi o estudo da História Regional ou do tipo de histórl 
que, sob este nome. se vem praticando no Brasil. Analisando o 11 Encuentro d 
Historiadores Latmoamericanos, José Roberto do .Amaral Lapa destacava, com 
acerto, que os trabalhos de História Regional demonstravam "o alcance que a 
Universidade pode ter com a interiorização do ensino superior e portanto a 
desmetropolização do conhecimento histórico'' 30. Hoje, contudo, a situação 
um tanto diferenciada. Os critérios de escolha dos temas regionais ou locais não 
têm sido muito sólidos. Muitas vezes tais escolhas parecem decorrer da simples 
localização do curso de pós-graduação numa dada região. Tanto que, sobre 
regiões onde estes cursos inexistem, são raros os trabalhos de história. Daí que 
criticas de "paroquialismo" têm sido feitas31• isto é, o comprometimento com 
dada região não obedece a critérios de relevância ou originalidade. mas tão 
somente a parametros de viabilidàde. Em muitos trabalhos a noção de "espaço'' 
é quase ausente, prevalecendo o enfoque temporal. O signifi cado de região, da 
mesma forma, é tido como um dado, não resultando, como seria de se esperar, 
do imbricar de perspectivas sociais, económicas, cul turais ou outras com a 
problemática espacial. Portanto, hoje, no Brasil, este é certamente um dos 
impasses que se colocam para a comunidade de hrstoriadores. 

Al iás, este não é o único impasse historiográfi co recente no Brasil. Também 
aqui se defrontam os defensores da micro-história e autores de influência 
marxista voltados paré1 estudos da história sócio-econOmica típica. O fato é que 
as demandas contemporâneas estariam chamando a atenção para a neces i 
dade de compreensão da inserção do sujeito diante das grandes estruturas 

29 LAPA, José Robmro do Amar I (Org.). Modos de produçilo e rea lidade brasileira. Petrópol1s: Vcu s. 19/Jn 
p. 30 32. 

30 LAPA, José Roberto do Am rei. América La11n : o modo de produçO.o do conhecimento hls\órlco C•f!IICII 
e Cultura. São Paulo, v. 30, n, 12, p 11103, dez. 1978. 

31 IGLESII\S. Francisco, Histórra CNPq. Avaliação & PerspectiVaS Brasllla: CNPq/Coord n Q o [ drtcu r.ll . 
1983. v. 7/Ciênclas 11urn n se Sociars. p. 204. 
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I it nlr11 nt , quando estudou a estrutura econ6mica ou a estrutura social, cert 
lu ·tó11 do viés marxista deixou pouco espaço para a 'ompreensão do sujeito 
llmH delas. Além disso, determinadas lógicas não materiais, ou lógicas simbó 

li , também passaram despercebidas. Parece que e las razões explicam, m 
1La medida, o sucesso das temáticas em torno do cotidiano ou da subjetivid 

d Há uma espécie de convicção generalizada sobre rJ fenôm nos macro- s 
lruturais segundo a qual eles não corresponderiam à "vida reaJ ", não teriam 
"carne e sangue" 32 . Assim, por maior que seja a preten ão teórico-cientlflca dos 
estudos macro-estruturais, eles não convenceriam por não dizerem de perto a 
esta necessidade de identificação imediata de uma humanidade singularizada 
em suas ações corriqueiras. Portanto, a dimensão do cotidiano, nesta linha de 
raciocínio, possibilitaria uma história prenhe de humanidade. já que em tal esfera 
dá-se todo tipo de episódio em que nos reconhecemos Tal equivoco (podemos 
chamá-lo assim pois, claro está, há tanta "realidade" em fenômenos estruturai 
quanto em episódios do dia-a-dia) possibilita melhor compreensão da maneira 
pela qual os autores da história do cotidiano tratam a dimensão empírica. 

Numa primeira mirada, pareceria ao analista desavisado tratar-se de uma 
aposta no factual, tantas costumam ser as descrições de episódios, as narrativas 
de trajetórias de vida de personagens esp cllícos. Aspectos particularíssimos 
são arrolados, trabalhosamente, numa história que, diga-se, não é fáci l de fazer. 
Contudo, o que preside uma tal opção pouco t m a ver com as motivaçêíes 
perspectivas da antiga h1stoire évenementiel/e. Para distinguir a força atual da 
história do cotidiano é preciso perceber a diferença que há nesta retomada do 
empfrico. Não se trata, agora, de uma crença na capacidade da história de dar 
conta de todo o real, de recuperar "aquilo que efetivamente ocorreu" visando à 
construção de um padrão científico de viés positivista. A história do cotidiano 
não quer recuperar "aquilo que efetivamente ocorreu", mas parece nos lembrar 
a todo momento que "aqui lo ocorreu com efetividade" , isto é, não quer deixar 
nenhuma dúvida de que se retere ao mundo as ocorrências mais efetivas ou 
concretas. Não fala de estruturas desprovidas de carne e sangue. Refere-se a 
homens e mulheres de existência "real" e, daf, a teia de episódios que procura 
constituir e reconstituir. 

Portanto, além de uma resolução mars satisfatória entre a dimensão estrita 
do cotidiano e as questOes macro-históricas (muito embora seja clara a impos
sibilidade destes planos serem subsum1dos a um m smo padrão teórico de 
explicação), também seria prec1so encaminhar uma boa reflexão sobre a cate
goria de realidade no que concerne aos estudos históricos. 

32 Ver, a respeito. KAPLAN, S. Bread, polltics and polllical economy 1n lhe reign of Louis XV. Haia, 1976. p 
XX-XX I, apud GINZBURG, Carlos et ai. A micro-história e outros ensaios Tradução d António Narino 
Lisboa: OIFEL./1991/. p , 171. 
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/'v 111 ,, .quisas sobre o co ti dia no são um dos elementos de um processo bem 
tJII I' CJt r.r l, a saber, a diversidade de orientações temáticas e metodológicas 
•til '' vntJI observando nas pesquisas no pafs, principalmente a partir dos anos 

1 /\li 1dn que reduzidos numericamente, os trabalhos sobre bruxaria, sexuali
t l, 11 h , c.m o, loucura ou imaginário já se fazem presentes também no Brasil, 
1111 1!1 • 111clu aquela tentativa, já mencionada, de atualização permanente da 
' 1 HIILH1H Jnc.ie em relação aos rumos da pesquisa no exterior. Se isto por um lado 
r • I' ,, 111vo, indica também certa pobreza imaginativa dos historiadores para a 
p1opo••t ao de caminhos originais, quer em termos metodológicos, quer teméti
' ' , A novas preocupações temáticas e metodológicas assimiladas através da 
IJilllrJ r f1 estrangeira, contudo, afetam um número bem maior de trabalhos, a 
p H ltr dr- renovação de antigos temas. É assim que, como já foi dito, os estudos 
•.ui H scravismo ou movimento operário acolheram, eles também, novas pers-
1'< t 11v foram redimensionados. 

N ~mbi to destas significativas translormações por que passou a história no 
1 1,1! .ti n s últimos 20 anos, o conceito e a prática com as fontes também se alteraram 

sivamente. Com o volume da produção que vai se instituindo e a multiplicação 
c rtes e problemas, as pesquisas passaram a lançar mão dos mais diversos 
d fontes, tentando tratá-las com mais rigor técnico e metodológico. É 

1 tc tlvel, por exemplo, a tendência a certa quantificação e seriação de dados 
1 111 nlguns campos, como os da história demográfica ou econômica, ou um 
Ir .1 1, Jrnento menos "impressionista" dos "discursos" ou "representações", através 
c!! ontatos da História com a Lingüfstica e com as diversas teorias literárias. É 
,J%im que vem se consti tuindo, bem recentemente, bibliografia nacional mais 
ll'·l 1alizada sobre cada abordagem metodológica ou tipo de fonte. Os histo
tln I res agora não se utilizam apenas de documentos depositados em arquivos, 
111'1' s tornam igualmente sensfveis a outras modalidades de informação, como 
lotn mlias, depoimentos orais e registros sonoros, propagandas, programas 
it t J visão, filmes, artes plásticas, memórias, literatura. Além di so, houve uma 

, unplí ção dos tipos de documentos arquivísticos utilizados, como no campo 
I I' lonl s cartoriais e eclesiásticas. Estas renovaçoes, contudo, em alguns 

ti1Clfl1 nlos geraram certas recorrências inconseqüentes, como a moda da 
11ttl11 çao de jornais sem o indispensável emprego de f·ontes contrastantes. 

Como se vê, muitas coisas mudaram nestes últimos 20 anos. Diminui a 
111 l lrr~nc r o das correntes mais ortodoxas do marxismo, ao mesmo tempo que se 
ll llllltrhca a influência da historiografia estrangeira, parlícularmente francesa e 
111 Jl< 8, obre a comunidade nacional. Mas já se faz sentir também a presença 
t !P pmt da historiografia norte-americana e italiana contemporâneas. A altera-
• \o Jo panorama teórico no ambiente acadêmico é tão nltida, que questões 

1 •• uld('r 11 há dez anos atrás parecem, vistas do presente, pouco significativas. 
n <.,,'O, por exemplo, do debate travado entre marxistas e estruturalistas até o 
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111111 lp1 o anos 80, quando, então, esta discussão se redefine integralmente num 
<I li· 1dro m mais complexo. O marxismo se sofisticou durante os anos 80, com 
c r1111 durecímento da leitura de Gramsci, de Lukacs, da Escola de Frankfurt, da 
111 torlografia inglesa representada por um Thompson, um Hobsbawm, um Perry 
1\nderson ou da historiografia italiana de um Ginzburg. Igualmente, a filosofia 
Ir ancesa pós-estruturalista e pós-moderna ocupa um lugar central nas discussões 
do perfodo, sendo Foucault um autor influente, em particular nos setores relacio
nados com a história da sexua lidade ou dos processos de discip linarização 
social. Para alguns, a influência de Foucaull foi uma "moda passageira". Ao que 
parece, o problema deve ser abordado de outro modo, pois Foucault forneceu 
caminhos palpávers de ampliação do horizonte da pesquisa histórica. 

No campo particular da Teoria da História, as mudanças operadas nos 
últ1mos 20 anos são também enormes. Um aluno de um curso de pós-graduação 
em História. em 1971 . praticamente não encontraria bibliografia publicada no 
Brasi l a respeito desta área, mesmo porque a própria existência das disciplinas 
de Teoria da História nos currfculos da graduação universitária é um fato recente. 
Ainda que lacunas essenciais continuem não superadas, diversas obras foram 
e vêm sendo traduzidas. Com um relativo atraso, passou-se a discutir textos 
importantes da reflexão estrangeira. A lista seria grande, mas cabe chamar a 
atenção para os últimos cinco anos, com a publicação de muitos trabalhos de 
caráter teórico e metodológico vinculados à "nova história" francesa contempo
rânea, bem como de um grande número de textos toóricos de historiadores da 
cultura de llngua inglesa. E mais ainda, com a introdução do debate sobre as 
relações entre narrativa e história, por exemplo. A publicação dos trabalhos de 
Hayden White e Dominick Lacapra, d ntre outros. já começa a gerar pesquisas 
que exploram a dimensão narrativa dos eventos. Aqui, mais agudamente que 
nas interrogações advindas de uma história do cotidiano, o problema do estatuto 
de "realidade'' se impõe com toda veemência, exigindo redefinições sobre o 
estatuto ontológico da história33, e tudo indica que esta discussão ainda persis
tirá, pois nosso atraso é ainda grande em relação às polêmicas internacionais. 

• • • 

Uma tentativa de balanço dos caminhos da história no Brasil nos últimos 
vinte anos sugere alguns traços que, em matar ou menor grau, interferem nas 
perspectivas que possamos apontar para o futuro próximo, com todos os riscos 
que um objetivo deste tipo imp lica. 

33 Ver, a este respe ito. WEHLING, Arno. Funclamentos e vlnualldades da eplstemologle da hlst6ri ·algumas 
que tOes, Estudos l-fistórlcos, Rio de Janeiro. v. 5, n. 10, p. 147· 169, 1992. 
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Ainda que a afirmação seja superlativa, o traço mais importante deste rlodo, 
para nós, é o da profissionalização crescente da comunidade dos historiadores, 
somada às conseqüências advindas deste fato. Entenda-se aqui por profissionali
zação precisamente a forma moderna através da qual as ciências humanas passam 
a ser praticadas nos quadros das sociedades capitalistas contemporâneas, com 
seu respectivo mercado de bens culturais e sistemas de informação complexos. 
Esta profissionalização, contudo, define-se também no rol das mentações 
internacionais sobre o que seja a natureza da história e sua prática. A moderna 
história no Brasil busca atingir este duplo alvo: a uti lização de instrumentos e 
conceitos atuais definidos pelo debate histórico internacional e sua inserção na 
sociedade brasileira, onde a história se repropõe a pergunta sobre sua serventia. 

Um forte aspecto unificante destes vinte anos seria, portanto, a multiplica
ção progressiva de objetos, problemas e enfoques historiográficos, mas também 
de espaços institucionais e públicos de atuação deste grupo de especialistas. 
Esta multiplicação implica hierarquias. Desta pers ctiva, as influências mais 
profundas vêm do marxismo e da historiografia francesa, ambos em seus 
diversos matizes. 

Há vários pontos de estrangulamento, sendo o mais complicado a tentativa 
permanente e frustrada de atualização dos hrstoriadores com respeito ao que 
se faz em certos países. com raros indícios de um pensamento original. Isto se 
expressa claramente na quase inexistência de colaborações substanciais de 
historiadores brasileiros nos fóruns internacionais. A ausência de tendências 
historiográfi cas claras, de objetos razoavelmente cobertos, em termos tanto 
extensivos quanto intensivos, é a outra face da mesma moeda. 

Em um campo de tanta diversidade, é muito difícil indicar perspectivas que 
não sejam gerais. Mas há algumas tendências, ainda que tênues, como o retorno 
ao estudo do perfodo colonial, a constituição de uma história da cultura em novos 
termos, o aumento de entoques antropológicos, de preocupações com o coti
diano, com as mentalidades, as artes e a micro-história, em detrimento da história 
económica e social ti picas, e a ampliação de discussões em teoria da história e 
em historiografia. Estão dadas as condições para que a história no pais adquira 
uma consistência que ainda lhe falta, em que pese a enorme diferença entre 
hoje e os idos de 1974. 

ABSffiACT This article makes an attempt to evaluale critically Lhe Brazilian 
historiography produced in the last 20 years, high l ~ghting aspects such as the 
impact caused by the post graduate programs in History and Lheoretical, method
ological and tnematíc transformations ocurred 1n the period. The text is based upon 
data and analyses of the Centro Nacional de Referência Historiográfica and registers 
the grovving professionalism noticed in the area in lhe last two decades. 
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