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PERSPECTIVA DE ENSINO E PESQUISA EM 
HISTÓRIA ANTIGA NO BRASIL 

Neyde Therrú 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Gostaria de aproveitar este encontro, em que discutiremos ensino e pesqui
sa, para refletirmos sobre a pesquisa em História Antiga. Na realidade, sobre uma 
das etapas do Método Crf'tico Histórico. Porque considerei esta questão? Talvez 
por ser a que tem mais me preocupado, daí lançá-la no meio de perspectivas futu
ras. Existem dois momentos na pesquisa histórica, nas fases chamadas Crf'ticas 
Internas e discurso final , em que me sinto só. A fim de debate generalizarei a todos 
os pesquisadores de História Antiga as minhas dúvidas. 

Passo a crer que \Odos, neste momento da pesquisa, se vêem desarmados. 
Neste momento fatores subjetivos desabrocham, como por exemplo a prática do 
otrcio, a intuição, o talento, a imaginação e a astúcia. São eles e outros da mesma 
natureza que nos circundam. Porque a preocupação? Afinal são elementos positi
vos, dos quais, quem os possui, não se pode livrar. 

Mas me parece que para o próprio historiador e para o conhecimento históri
co seria preciso delinear a nfvel de instrumentalização téorica, as práticas mate
riais da Crf'tica interna e naturalmente do discurso final. 

Há alguns anos venho tateando, ora bisbilhotando os sociólogos, os antro
pólogos, os filólogos, porque não os arqueólogos e, por estes dois últimos anos, 
a informática. Transumància proveitosa, porque algumas idéias surgiram e o com
putador é um fascfmo. Ele seduz, ele provoca no homem um desafio, aquele de se 
obter, como o dos velhos alquimistas, imortalidade, juventude e riqueza (entenda
se: a produção do ouro). 
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Foi isso que aconteceu, mas até agora o computador me vence, eu ainda 
não conegui um meio lógico formal de programâ-lo para a chamda Critica Interna e 
obter dele um modelo de estrutura social histórica. As teorias sejam idealistas, em
piristas, materialistas não me ajudam. Acreditem: analiso-as minuciosamente. Nem 
Weber, ném Marx, nem Polany, nem Finley, Vernant, Naquet, Detienne, Dumezil, 
Barthes, Levy Strauss, nenhum deles me permitiu uma situação privilegiada diante 
dele, o computador. Por que esta neurose? Porque ele estâ ar. Ou nós encontra
mos um linguagem nossa para ele ou seremos objeto de pesquisa dele. Sei que ê 
drâstica esta. afirmação, ê futurista, mas eu gostaria de ter respostas nesta mesa
redonda. 

Procurei sintetizar, para este simpósio, alguns pressupostos têoricos que 
permitiriam a aproximação pesquisador I computador. Não pensem os colegas que 
pretendo obter programas de simulação, de retroação ou de projeção, ainda não 
transpus o limite da loucura média. I No estâgio atual da pesquisa que desenvolvo, 
sobre a realeza macedônica do VIII ao V sêc. a.C., que, pela ausência de docu
mentos diretos escritos, levou os historiadores a considerarem-na "espaço vazio 
dO conhecimento'', começai a procur~r documentos alternativos e técnicas alterna
tivas dos quais os historiadores poderiam valer-se. Neste momento senti a fragili
dade da Critica Interna. Isso não significa que se desmereça a História como co
nhecimento cientifico, e mesmo que não seja cientl'fico o seu conhecimento. Mas 
que nós precisamos encontrar instrumentos eficazes concretos que atuem num 
segmento do saber que se fundamenta na lógica e na linguagem naturais. 

Até o presente momento, a pesquisa ql!e desenvolvo segue num paralelismo 
- Teoria da História I Conhecimento Histórico de uma sociedade determinada. 
Portanto, em nfvel de pesquisa e perspectivas no Brasil, comecei por condicionali
zar o presente debate. Se a história é uma ciência, um saber e uma prâtica de 
pesquisa especifica a natureza de seu objeto; se estas prâticas se fundamentam 
na interpretação e numa relação yalorada e significativa, logo a História ê uma 
ciência hermenêutica. A partir dar desejei deixar idealistas, empiristas, materialistas 
e estrutur.alistas em igualdade de condições. Porque a teoria e o método passam a 
ser compreendidos como um sistema de proposições gerais, em linguagem natu
ral, que pretende representar a prlorl a realidade histórica. Teoria e método possi
bilitam a ação do pesquisador na orientação da pesquisa, na elaboração da pro
blemática, na formulação e verificação de hipóteses e na construção do discurso 
interpretativo final. 

Por outro lado, se o fato histórico não ê o acontecimento ou um aconteci
mento, e se o objeto da Históda ê o fato histórico, logo o fato histórico ê uma cons
trução ~íscursiva-interpretativa do historiador. Construção que ele obtêm pelo tra
tamento 'critico dos acontecimentos apreendidos pela análise dos documentos. 
Acontecimentos selecionados pela pertinência com relação à problemática, pela 
qual foram inquiridos os documentos a que o pesquisador teve acesso. 

O fato histórico como construção discursiv.a - interpretativa do historiador 
compreende o homem no conju1;1to de suas relações sociais, em tempos, espaços 
e movimentos especfficos. A realidade social histórica para se tornar conheci
mento é filtrada por um conjunto téorico (lógica e linguagem naturais), por práticas 
de pesquisa, norteadas pelo chamado Método Critico, dos documentos e, final
mente, aprisionada num discurso - interpretativo que se diz aberto. 

Se analisarmos cada elemento que compõe o fato histórico como realidade 
social histórica e como discurso interpretativo do conhecimento histórico, verifica
mos que eles se desdobram. Por exemplo, o homem, no conjunto de suas rela
ções sociais, pode ser observado através de ações sociais, mas essas ações so
ciais só têm significado relaciona! num determinado conjunto, a sociedade. Sendo 
assim, uma não existe sem a outra. Se a sociedade ê o conjunto de ações sociais 
relacionais ou vice-versa, a estrutura deste conjunto encontra-se nos tipos de 
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combinações relac10nais de ações sociais. Se isto é verdadeiro, nós podemos 
afirmar que a estrutura de uma sociedade compreende o conjunto de diversos 
sistemas dinâmicos - relacionais de ações sociais interligadas, interdependentes e 
complementares. Mas as ações sociais, numa determinada sociedade, não são de 
uma única natureza. Nós podemos, numa primeira abordagem, agrupar conjuntos 
de ações de natureza econômica, polftico-jurrdico e de mentalidades. Se esses 
conjuntos formam-se de elementos da mesma natureza, interligados, interdepen
dentes e complementares, eu os posso chamar de sistemas dinâmicos relacionais 
de ações sociais. Naturalmente esses sistemas permitem a existência de sub
sistemas derivadOs. Isto significa que a estrutura social global compreende o mo
vimento das relações que os sistemas e sub-sistemas desenvolvem no seu inte
rior, este movimento se caracteriza ou por permanência da estrutura global ou por 
sua mudança. A estrutura global, no seu interior, processa uma série de entradas e 
sardas de informações de um sistema ao outro em tempos, ritmos, velocidades e 
espaços diferentes, de acordo com as formas de respostas às mensagens recebi
das, seja de permanência ou mudança. 

A história aborda esta estrutura social para compreender a sua dimensão 
histórica, ou seja, no momento de singularidade de combinações relacionais. Como 
fenômeno singular, quando um conjunto de combinaçõs relacionais se efetuaram 
de uma forma que não se repetirâ no seu conjunto. Como fenômeno singular, 
com-forma-se com princrpios d~ restrições particulares. 

Se concebermos desta forma téonca o nosso fato histórico, o pesquisador 
na realidade interpela o seu objeto como um todo, mas ele aparece na pesquisa de 
forma parcelada, esquartejada, de fragmentos indiretos ou testemunhos, se preferi
rem, dispersos, inertes e mudos. O pesquisador de história encontra-se diante de 
pedaços da realidade, mas o conjunto significativo real é o que ele pretende re
construir e explicar em sua totalidade existencial singular e de forma disc1:1rsiva. 
Dtante dele, depois de uma fase de levantamento exaustivo de documentos, estão 
uma realidade historiogrãfica escrita, discursiva - interpretativa, que se considera 
o saber histórico, e uma realidade documental - no caso de história antiga, escri
tos de diversos gêneros, imagens em diversas situações, e vestrgios-culturais 
materiais também em diversas situações. 

O historiador, munido de uma realidade teórica que o levou a uma indagação 
histórica, que lhe permitiu levantar hipóteses, tem diante de si diversas formas de 
apresentação do mesmo objeto: realidade teórica, realidade historiogrãfica e reali
dade documental, pelo menos três estruturas diferentes. 

Como relacionar as três e relacionar-se com elas a fim de obter as informa
ções necessârias e viãveis para as questões que se propôs conhecer? É nesta 
hora quême parece que estamos desarmados. A crftica.JJistórica fica nu~ tesreno 
escorregadio. Jâ considero que a critica externa tenha sido feita por um técnico ou 
vãrios; é em relação a critica interna que proponho a questão aos companheiros de 
ofrcio. Como perguntar não é mais nossa questão, mas com que.instrumentos po
demos fazer falar, ou melhor-, , fazer responder pelo menos uma das formas de 
apresentação do objeto? (a realidade documental: escrita; imagem, vestfgios mate
riais culturais?). Os historiadores têm usado até então - e não interpretem mal, 
pois me considerem um aprendiz desta feitiçaria - cientffica - até então o que tenho 
visto são técnicas processuais de inquérito utilizadas pelo direito, e técnicas pro
cessuais utilizadas por defensores ou promotores no correr de um processo jurrdi
co de qualquer natureza (público ou privado). Uma vez ou outra utilizamos técni
cas contãbeis, mas para serem imediatamente. inseridas no processo jurk:lico. 

Qual a sugestão? Sairmos para a rnodelização, construção de modelos. Eu 
sei que ar ternos o pr'oblemà, que ao chamar de linguagem natural, pretende abran
ger todo o grau de complexidade da realidade que desejamos captar e que não po-
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demos ainda fazer em linguagem formal. Ou, talvez, nem mesmo prec1se, se con
seguirmos obter programas em linguagem natural. 

Um modelo pode ser entendido como uma representação simplificada de um 
certo aspecto da realidade, possuindo uma estrutura formada de elementos ca
racterizante de suas inter-ações. Construrdo pelos prrncipios da teoria de que o 
pesquisador está munido - por exemplo: para o conjunto teórico marxista o modelo 
é o de modo de produção e formação econômico-social; se for weberiano é o de ti
f)O. 1deal; e assim por diante. O que nos importa é como alimentar com informações 
que venham da realidade documental estes modelos. 

A análise de sistemas-dinâmico-relacional nos fornece a técnica de constru
Ção de matrizes, quadros que permitiriam, da reatidade documental e historiogrâfi
ca, obter unidades matriciais significantes de relações programáveis. 

Ao construir os quadros, o historiador jâ prevê o conjunto de regras a que ele 
estarâ sujeito. Os quadros serão suportes para a base de dados obtidos da reali
dade documental e historlogrâfica; mas sujei~s a base de regras estabelecidas a 
priori; 

A formulação de quadros permite o trabalho em nrvel de conotação, ligado ao 
código oe uma estrutura. social histórica. 

A preparação de quadros anallticos-comparativos de diversos sistemas di
nãmico"relacionais seria a primeira etapa a se resolver para a programação da 
critica do Método histórico. 

O sistema Experts é o sugerido pelo Prof. Jean Claude Gardin para as ciên-
cias ditas hermenêuticas, com o qual luto há dois anos. 

As etapas são, à primeira vista, simples, em Hnguagem natural: 

1 - Definir com precisão a problemática que se quer explicar. 
2 - Definir as hipóteses: proposições claras, simples e concisas, no senti

do de precisas. 
3 - Organizar a base de dados - informações obtidas da realidade docu

mental e historiográfica. Fase de formulação e preenchimento dos qua
dros. Seria como a modelização emprrica. A base de dados é aberta a 
novas informações que venham de outros experts e é ela quem sus
tenta as outras etapas da elaboração do programa. 

4 - A base de regras compreende um conjunto de definições que permitem 
identificar cada elemento que constitui o modelo. (inter-ações, resistên
cias, mudanças, auto-regulação, permanência, equilrbrio, desequilrbrio, 
desestruturação, operantes e operadores, simetria e assimetria). 

5 - Caracterizar as variáveis. 
6 - Modelização form~.l. 

Infelizmente não trago resultados finais, a fase atual da pesquisa diante da 
crrtica estã na execução da base de dados, ou seja na elaboração dos quadros em 
nrvel de denotação de documentos escritos. A princrpio, parece pelo menos que o 
resultado desta etapa será uma certa rapidez na obtenção de dados e de informa
ções. 

O projeto final prevê o cruzamento destes quadros, a fim de se obter~n'f 
modelo de realeza concebido pelos documentos utilizados. 

Ainda não sei se a História farã este casamento com a informática, há difi
culdades de oroem técnica e de mentalidad_es. 

Mas o saber é fenômeno histórico, o pesquisador que pergunta, que respon
de, como os meios de que dispõe, estâ inserido num processo histórico, cujo con
JUnto de relações e combinacões possrveis não sou capaz de identificar para afir
mar quem representa as mudanças. Agora só a intuição me deixa ser seduzida 
pelo computador. 
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