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Ao celebrar 0 Cinquentenario de sua fundayao, ern 1992,
o Departamento de Hist6ria da Universidade Cat6lica de Pernam.
buco convidou 0 Autor a falar sobre "A epistemologia da hist6.
ria". 0 presente artigo reproduz, praticamente na integra, 0 texto
entao exposto. De forma bastante didatica discorre sobre a consti·
tuiyao do conhecimento e da consciencia hist6ricos. Passa, depois,
a falar sobre as dificuldades na determinayao do objeto da hist6ria,
e do acesso a este objeto. Diante destas dificuldades 0 A. analisa a
validade das interpretayoes hist6ricas, tomando como referencia
principal a historiografia brasileira, onde constata duas formas de
narrayao: a oficial e a critica. Finalmente faz algumas
recomendayoes aos historiadores, aconselhando-os a evitarem 0
que Nietzsche critica neles. Segundo 0 A., 0 historiador brasileiro
tera que fazer uma leitura critica dos acontecimentos, praticando
uma especie de histo-analise para desocultar a "hist6ria total", que
constitui a base de nossa desumana realidade social.

Introdu~ao
No titulo de minha exposiyao inclui-se uma serie de pres'
supostos. Primeiramente, a "epistemologia" e 0 setor da filosofia
que trata do conhecimento cientifico. Portanto, quando nos pro'
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pOffiOSrefletir sobre a epistemologia da hist6ria, ja estamos adrnitindo que a hist6ria e uma forma de conhecimento cientifico. Mas,
para que uma forma de conhecimento adquira e conserve 0 seu
status de ciencia, e precise que se observem as exigencias metodol6gicas de aces so a este conhecimento, que the conferem a
devida validade. E e justamente a epistemologia e, especificamente, a epistemologia da hist6ria que trata da constituiyao, da natureza, do acesso ao conhecimento hist6rico, das condiyoes de validade deste conhecimento; das bases e dos seus pressupostos. Por
isto, na primeira parte de rninha exposiyao, yOU me deter ern considerayoes sobre a constituiyao, 0 acesso e a validade do conhecimento hist6rico. Na segunda parte tirarei algumas consequencias
das considerayoes epistemol6gicas iniciais.

A constitui~ao do conhecimento
hist6rico
Todos sabemos que a "consciencia hist6rica" e fruto de
urn processo e de urn deterrninado nivel civilizat6rio. Nem mesmo
hoje todos os homens possuem consciencia hist6rica devidamente
articulada, 0 que vale talvez para a maioria dos brasileiros. 0 que
tern como consequencia a falta de identidade do individuo e de
amplos contingentes grupais.
Nos prim6rdios da civilizayao ocidental pratica-se uma
semi-hist6ria, corn narrayoes ern que os eventos humanos se rnisturavam e recobriam corn elementos rniticos, impedindo uma triagem entre os fatos e 0 imaginario fantasioso.
A partir do tempo ern que a civilizayao grega tomou
consciencia de que 0 homem era "a medida de todas as coisas"
(Protagoras), abriu-se espayo para que os eventos humanos fosSemregistrados e explicados como responsaveis pelas situayoes da
Vida societaria dos homens. 0 pr6prio termo "hist6ria" nos foi
legado pelos gregos; e 0 grego Her6doto e considerado 0 "Pai" da

hist6ria ocidental. Mas, entre os gregos, a narra~ao hist6rica foi
vista ainda, primordialmente, sob 0 aspecto litenirio e intuitivo e
nao propriamente como ciencia. Por isto achavam que os histori.
adores eram guiados pela musa Clio. Dali a metafora de que na
~asa de Clio ha varias mansoes, de cujas sacadas se contempla e
mterpreta os eventos humanos do passado sob diversos pontos de
vista. Mas, mesmo com estes lances poeticos, desde os inicios, 0
conceito de "hist6ria" estava relacionado com "conhecimento
pesquisa". 0 historiador era aquele que "sabia das coisas", co~
nhecia os fatos do passado e tirava deles conclusoes para 0 presente. Sabia distinguir entre fatos e fabulas. a historiador distinguia-se assim do poeta.
Hoje nao ha duvidas que a hist6ria pertence as consagradas ciencias humanas. Ela e, portanto, uma forma de conhecimento racional, com objeto e metodologia pr6prios, conceitua~ao
especifica e resultados rigorosos validos. Mas quando se trata do
objeto e da metodologia de uma ciencia, e especificamente da hist6ria, deparamo-nos com uma serie de questoes epistemol6gicas
fundamentais. Vejamos algumas destas questoes.

1.1. Quanto ao objeto
Gera~oes inteiras de historiadores pensaram poder cumprir plenamente sua fun~ao cientifica reconstituindo com toda
ob~etividade os fatos humanos do passado (as res gestae), ou segumdo as orienta~oes do historiador alemao Ranke, que propunha
reconstituir 0 passado "como ele realmente aconteceu" (wie es
eigentlich gewesen). Em rela~ao a isto 'colocam-se hoje numerosos questionamentos. Vejamos.
confronto do historiador com 0 fato passado nao
imediato. Sempre e mediado por testemunhas, vestigios diversos e
documentos especificos. 0 acesso a estas media~oes e fundamental em qualquer pesquisa e narra~ao hist6rica que nao queira ser
superficial ou puramente conjetural. Quanto a isto, sob certos as·
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pectos, a historiografia brasileira ainda anda de muletas. Os nossos
arquivos hist6ricos continuam precarios. Muitas vezes e mais facil
reconstituir 0 nosso passado pesquisando em arquivos do exterior
do que nos documentarios em nosso pais. Nao ha duvidas que nos
ultimos 50 anos a consciencia hist6rica fez notaveis progressos no
Brasil. Contudo, de certa forma, continua valido 0 que Rodrigo
M.F. de Andrade escreveu em 1937, como Diretor do Servi~o do
Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional, na apresenta~ao do 10
numero da Revista do Patrim6nio Hist6rico, editada naquele ano.
Rodrigo de Andrade rebate as criticas de urn ingles que declarara
que no Brasil ninguem manifestava 0 minimo interesse na conserva~ao dos monumentos hist6rico-artisticos, havendo, portanto,
uma absoluta e irritante desinforma~ao dos brasileiros. Em contraposi~ao a estas acusa~oes, Rodrigo de Andrade afirma que a
ignorancia hist6rica dos brasileiros nao era mais tao absoluta, pois
ja existiam estudos de grande interesse, embora ainda estivessem
primariamente dispersos, necessitando-se de urn grande esfor~o
para reuni-Ios. E abre as paginas da Revista do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional para quem quisesse participar deste esfor~o.
Embora 0 "tal do ingles" nao tivesse toda razao, contudo
acenou para urn problema que ate hoje aflige a muitos que se pretendem dedi car a pesquisa hist6rica no Brasil, a dificuldade de
acesso aos documentos necessarios, ou as lacunas nos documentarios disponiveis. Basta lembrar 0 absurdo sugerido por Rui Barbosa, recomendando incinerar os documentos relativos a escravidao. Com tais destrui~oes de documentos, as vezes, 0 historiador
nao consegue cumprir nem a primeira etapa de sua pesquisa, 0
trabalho de "garimpagem" na coleta das fontes relativas ao objeto
de suas analises hist6ricas.
Mas, mesmo que 0 historiador tenha a disposi~ao grande
numero de documentos, e precise saber que os "fatos-em-si"
nunca nos sac mediados de forma totalmente neutra. Nem 0 historiador os reconstituira "neutramente". Alguem ja disse que os

"fatos" sac como sacos vazios, que desmoronam sobre si mesmos.
Apenas adquirem consistencia na medida em que 0 historiador os
preenche com conteudo e sentido.
Em relayao ao objeto hist6rico se coloca ainda outro problema basico: por que urn evento do passado se toma objeto hist6rico? A resposta mais simples e : porque ele e societaria e comunitariamente significativo. Mas como se caracteriza que tal fato
e significativo e outro nao? Isto depende da mem6ria e da
consciencia hist6rica, que devem ser objetivadas pelas analises e
sinteses dos historiadores. Os historiadores se transformam assim
nos "escutas" e "proclamadores" da consciencia hist6rica de urn
povo. Tomam-se como que os analistas e terapeutas da hist6ria,
podendo ocultar ou desocultar os conteudos da mem6ria hist6rica.
E nesta desocultayao se insere uma catarse das pseudo-interpretayoes hist6ricas. Se a partir disto quisessemos perguntar qual a
funyao do historiador poderiamos dizer que tern a funyao de contribuir para que 0 objeto hist6rico seja adequadamente desocultado, a fim de que aflore na mem6ria dos individuos e dos cidadaos de forma verdadeira.
Como 0 objeto hist6rico sempre e urn evento humano ele
nunca se reduz simplesmente a urn f6ssil indiferente. Ele nao e urn
evento que se esgota como fato irrepetivel do passado. E precise
que 0 historiador aborde 0 evento juntamente com os ideais, as
circunstancias e as consequencias, que 0 revestiram. S6 assim 0
evento estara completo. Ao historiador nao compete apenas manipular 0 seu objeto, explicando-o. E tambem tarefa do historiador
constituir 0 objeto de sua ciencia e toma-Io compreensivel. 0
historiador nao pode abordar 0 objeto hist6rico com espirito
juridico, que apenas toma em considerayao a letra da lei. 0
historiador esta convidado a fazer uma "epiqueia" dos eventos, i.
e, mostrar 0 espirito que os animou.
E aqui se coloca 0 segundo problema epistemol6gico
fundamental da hist6rica: 0 aces so valido e suficiente aos eventos
hist6ricos.

Uma vez adrnitida a existencia do objeto da hist6ria, pergunta-se: como 0 historiador de hoje consegue urn acesso valido a
este objeto? Qual 0 principio que legitima a constfUyao de u~a
ponte entre rninha situayao hist6rica e os eventos do passado, seJa
do passado pr6ximo ou longinquo?
.,
Numerosas teorias foram levantadas para exphcar a legltirnidade e objetividade das reconstituiyoes e compree~soes. hist6ricas. Todas elas com muitos pressupostos. Algumas Ideal~stas,
outras empiristas au positivistas. Sempre com uma determmada
visao do homem.
A constatayao fundamental de todas e de que 0 homem e
urn ser racional e hist6rico. E como os eventos hist6ricos sac humanos flutos de urn ser racional, eles nao podem ser simplesmente'irracionais, absurdos ou ca6ticos. Pelo contrario, devem ser
acessiveis a uma explicayao e compreensao racional.
.
Outra constatayao fundamental e a de que 0 homem hist6rico concreto esta historicamente condicionado. Ele analisa a
hist6ria, mas ao mesmo tempo e fluto desta hist6ria. Mas se e a~sim, como entao compreender os homens do pass~do. em sua Vlsao, seu pensamento, seu sentimento e ~~as tendenclas, quando
este homem tambem ja tinha os seus condlclOnamentos?
Diante disto, constata-se que to do historiador aborda seu
objeto com pre-compreensoes .. 0, ~ue nos le~a a perguntar pela
objetividade das explicayoes histoncas. As dlver~as. filosofias da
hist6ria argumentam que 0 acesso adequado e obJetlvo aos eventos hist6ricos e possivel porque n6s possuimos a mesm~ n~t~reza,
o mesmo espirito, a mesma racionalidade, a mesma subJetlVldade,
enfim somos seres humanos que participamos e nos encont:amos
no ser da humanidade, do qual os homens do passado tambem fazem parte.

Preocupado com esta "ponte" para entender 0 passado,
Hegel recorre aos seus conceitos de Espirito Absoluto e Espirito
Objetivo. Cada homem e urn momenta do espirito absoluto. Por
isto nos eventos hist6ricos 0 espirito absoluto se objetiva. Os homens, como momentos do espirito absoluto, sac capazes de entender e explicar as objetivayoes deste espirito na hist6ria. Dilthey
(1833-1911), que segue nas trilhas do idealismo alemao, usa a
linguagem de Hegel, embora se distancie de certa forma da interpretayao dele. Dilthey propoe a vivencia hist6rica para entender
os homens do passado. Para ele 0 melhor historiador e aquele que
consegue reviver as mesmas emoyoes, os mesmos sentimentos, os
mesmos ideais e aspirayoes dos homens da epoca hist6rica que
analisa. Penetra assim no espirito objetivo da epoca. Este espirito
abrange a totalidade da vida. Nele os homens do passado se
tornam atuais. E 0 individuo e capaz de compreender a hist6ria
porque ele mesmo e urn ser hist6rico. Os empiristas e os positivistas se contrapoem as interpretayoes idealistas da hist6ria e propoem urn rompimento radical entre 0 sujeito e 0 objeto. Nesta linha a hist6ria consiste num corpo de fatos verificados. Os fatos
estao ao dispor do historiador em documentos, inscriyoes, etc., tal
como 0 peixe na peixaria. 0 historiador reline-os, leva-os para
casa, cozinha-os e os serve como the apetece.
Como se ve, ha posiyoes, contraposiyoes, condicionamentos, pre-compreensoes que se interpoem entre 0 historiador e
o objeto hist6rico. Diante disto a epistemologia nos garante, contudo, que ha, de fato, urn acesso possivel e legitimo ao passado,
que permite explica-Io e compreende-Io validamente, embora este
acesso esteja sempre condicionado pelo. "lugar hermeneutico" do
historiador. Por isto, antes de assumirmos posicionamentos hist6ricos, e importante conhecermos 0 "lugar hermeneutico", i. e, 0
conjunto dos condicionamentos dos historiadores que nos induziram a esta ou aquela interpretayao hist6rica.
Quando se constata a importancia do "lugar hermeneutico" do historiador para as conclusoes, muitos ficam ceticos ou

ao menos muito desconfiados em relayao as reconstituiyoes e interpretayoes de nossa historiografia. Se todo historiador trabalha a
partir de urn ponto de vista, de condicionamentos cronol6gicos,
geograficos, etnicos, sociais, culturais, econ6micos, psicol6gicos,
politicos e ideol6gicos, qual a validade de suas chaves de leitura
dos eventos hist6ricos? Sera que as versoes hist6ricas nao sac
uma grande farsa? Sera que os historiadores nao sac uns idiotas
preocupados apenas em narrar as doidices dos homens? Neste
sentido, alguem ja afirmou que as nossas narrayoes hist6ricas sac
a "hist6ria de doidos narrada por idiotas".
Mas, mesmo diante de expressoes tao radicais, a epistemologia da hist6ria garante a possibilidade, a necessidade e a validade da objetividade rigorosa da hist6ria. Vejamos alguns aspectos relativos a esta validade.

1.3. Quanto

a validade

As interpretayoes hist6ricas se tornam problematic as a
partir do momento em que 0 historiador tenta aplicar uma "chave
de leitura" exclusiva e excludente aos eventos hist6ricos. De fato,
freqiientes vezes, nos confrontamos com interpretayoes e narrayoes hist6ricas que pretend em ser "puras" e derimir qualquer
conflito de interpretayao. E natural que todo historiador, como
qualquer cientista, busque fundamentar e sustentar as suas hip6teses e teses. Mas, como cientista, 0 historiador tambem deveria ter
a consciencia de que suas conclusoes apenas tern 0 status de rigorosas, e nao exatas. Por isto, 0 verdadeiro historiador tera muito
cuidado na emi~sao de juizos de valor definitivos em relayao aos
seu objeto hist6rico. Fundamental e a consciencia de que os eventos humanos sac conflitivos, 0 que faz com que as interpre,tayoes
hist6ricas nunca estejam totalmente isentas de conflitos. E interessante reparar que, no dia-a-dia, grande numero de acirrados
debates acontece justamente por causa de interpretayoes hist6ricas
discordantes. Mas e tambem interessante reparar que, mesmo com

estas discordancias e concordancias hist6ricas, 0 discurso das
narrayoes hist6ricas nao se caracteriza como ca6tico ou absurdo.
Faz parte do jogo hist6rico que as varias posiyoes se confrontem e
os historiadores, no decorrer do tempo, desocultem os aspectos
ordenadores e interpretativos nao suficientemente sistematizados,
ou ilusoriamente interpretados. Este trabalho, que nao e simplesmente 0 result ado da ayao de urn individuo, num determinado
momento, mas se estende por gerayoes de historiadores, faz corn
que se revelem os bons e os maus historiadores.
Ern cima dos supostos maus historiadores se concentra a
critic a arrazadora de Nietzsche. Para ele, os maus historiadores
sac os historiadores tradicionais. A estes Nietzsche qualifica de
"concupiscentes eunucos da hist6ria", e os assemelha as ras do
banhado que s6 olham para longe e para as alturas; estes descrevem apenas as epocas mais nobres, as formas mais elevadas, as
ideias mais abstratas, as individualidades mais puras. A esta narrayaO deturpada da hist6ria, Nietzsche contrapoem a "verdadeira
hist6ria", ou a "hist6ria efetiva". Enquanto os historiadores tradicionais s6 olham para as alturas e criam na plebe, sem identidade e
sem nobreza, a ilusao de urn passado cheio de gl6rias e valores, a
"verdadeira hist6ria" nao tern medo de olhar para baixo, para 0
que esta pr6ximo. 0 verdadeiro historiador tern prazer ern tratar
aquilo que the poderia revolver 0 estomago e causar nausea. A
"verdadeira hist6ria" de Nietzsche e uma hist6ria totalmente humana, sem causa primordial, nem providencia, nem causa final ou
resultados. Para Nietzsche nao existe teleologia na hist6ria, pois
ela nao foi tecida pela aranha divina como uma teia, corn os fatos
interligados. Cada evento hist6rico esgota 0 seu sentido ern si
mesmo. As foryas que estao ern jogo na hist6ria obedecem apenas
ao azar da luta, alimentado pela vontade de poder dos homens. A
"verdadeira hist6ria" conhece apenas urn reino ern que domina a
"mao de ferro da necessidade, que sacode 0 chifre do azar". Por
isto, para entender a hist6ria, e precise olhar para as necessidades
pr6ximas dos homens: necessidades relacionadas com 0 corpo,

com 0 sistema nervoso, os alimentos, a digestao, as energias ... A
verdadeira hist6ria olha para as epocas longinquas com a suspeita
de que nada mais foram do que formigueiros barbaros e inconfessaveis. E preciso olhar para baixo e atribuir a cada evento a sua
medida e a sua intensidade. S6 entao e possivel elevar-se. Por isto,
segundo Nietzsche, a hist6ria verdadeira esta mais pr6xima da
medicina do que da filosofia. Ela e a ciencia dos remedios e
procura 0 melhor antidoto contra as enfermidades da humanidade.
Michel Foucault mostra grande simpatia pelas reflexoes
de Nietzsche, e quer transpor a sua "arqueologia do saber" para a
hist6ria , descrevendo 0 desenrolar hist6rico como uma sedimentayaO de camadas, que formam uma aparente unidade.
E claro, nao podemos assumir sem critica a chave de leitura da hist6ria de Nietzsche, mas ele, ao lado de outros "mestres
da suspeita", como Marx, Freud e muitos outros, intranquiliza a
consciencia dos historiadores e os previne ante a tentayao de
abordar a hist6ria simplesmente como "a biografia dos homens
ilustres", como 0 resultado da verdade imposta pelos vencedores.
Se hoje queremos fazer uma hist6ria valida e precise avaliar as
multiplas foryas atuantes na hist6ria de cada epoca e de cada
povo. E sac os homens reais de cada momenta hist6rico, corn suas necessidades e aspirayoes, que sac os causadores dos eventos
hist6ricos. E, na medida ern que conseguirmos nos aproximar destes homens poderemos ter a esperanya de entender urn pouco
melhor a hist6ria da humanidade. E nesta hist6ria, de forma alguma, podem ficar de fora os vencidos.

Il Parte: Conseqiiencias

das considera~oes
epistemologicas para a historiografia
brasileira

Sem duvida, desde 0 seculo passado, ha nomes notaveis
entre os historiadores brasileiros. Estes podem ser distribuidos em
dois grupos: os tradicionais e os criticos.
Os historiadores tradicionais (na linguagem de Nietzsche)
correspondem aos "historiadores da corte". Para eles 0 Estado
sempre esta correto e os vitoriosos sempre estao certos; conservadores, fazem a apologia do passado e defendem 0 status quo.
Segundo Jose Hon6rio Rodrigues, para os historiadores tradicionais "a razao de Estado, a razao conservadora, os grandes homens
imperiais e republicanos explicam e conduzem 0 nosso processo
hist6rico, onde sempre falta a presen~a do povo - visto como infecto, deseducado e errado (18: 17). 0 Visconde de Porto Seguro,
Francisco Adolfo de Varnhagem, e considerado 0 iniciador desta
visao oficial da hist6ria no Brasil. Numa analise critica as
narra~5es hist6ricas de Vamhagen, Capistrano de Abreu diz, por
exemplo, que, para Vamhagen, a Revolu~ao pemambucana de
1917 foi uma grande calami dade, urn crime em que s6 haviam
tornado parte homens de inteligencia estreita ou de carater pouco
elevado. Que a Independencia, sem D. Pedro, teria sido ilegal,
ilegitima, subversiva, digna da forca ou do fuzil. E que, em rela~ao
a Tiradentes, Vamhagen teria assinado, sem escrupulos, a mesma
senten~a do Desembargador Diniz e seus colegas... (cf. 01 :
XXXV).
Fieis a linha de Vamhagen, os historiadores oficiais nao
mencionam os sucessos populares, sempre condenam as revoltas,
dao as costas ao sertao; her6is apenas encontram nas elites,
mesmo que seus interesses, muitas vezes, sejam antinacionais.
Mais uma vez segundo Jose Rodrigues,. nao poucas vezes estes
her6is das elites, biografados e personalizados como "estadistas",
valem muito menos do que alguns her6is do sertao abandonado.
A historiografia oficial, em vez de dar a devida importancia aos conflitos e as controversias nacionais, bem como aos aspectos economicos e sociais da nossa hist6ria, da importancia
desmesurada a miudezas politicas de cunho pessoal, como demis-

soes de govemadores, morte deste ou daquele homem das elites,
etc.

Em contraposi~ao a historiografia oficial e tradicional
urge, ja no seculo passado, outro grupo de historiadores brasileisoS que exige uma revisao e uma renova~ao hist6rica. J. Capis~rano de Abreu e ~onsiderad.o 0 "p~i" ,d~sta vertent~ .hist6~c:a'
Esta linha critica e mterpretatlVa da histona quer comgl~ a Vlsao
deformada de nossa hist6ria, pretende superar 0 saudoslsmo cotonialista, que conserva seus olhos voltados para a Europa, e assume 0 sentido progressista da hist6ria. Com estes historiadores
enticos inicia a tentativa de se escrever a "verdadeira hist6ria" do
Brasil. Estes consideram fundamentais para 0 estudo da hist6ria
nacional temas como a conquista do sertao, a miscigena~ao racial,
a forma~ao do territ6rio nacional: as bandeiras, as minas, as estradas, a cria~ao de gada, etc. Na trilha de Capistrano de Abreu
seguiu, por exemplo, Afonso d'E. Taunay; e, contemporaneamente, Jose Hon6rio Rodrigues e outros.
Jose Hon6rio Rodrigues, caracterizou-se, desde os anos
30, com uma historiografia interpretativa critica. A sua hermeneutica interpreta os fatos, relacionando a hist6ria com 0 presente, com a vida e com a a~ao. Acredita nas "potencias do passado" (Marx), capazes de contribuir poderosamente como instrumentos de transforma~ao social. Para que estas "potencias" se
tornem ativas e necessario 0 conhecimento inteiro da hist6ria, que
analisa tanto a cultura dominante como a cultura oprimida tambem os vencidos ocupam uma parcela da hist6ria; nem se pode
esquecer 0 valor da contribui~ao popular e a importancia do
aspecto social e economico para a analise dos eventos hist6ricos.
E convic~ao de 1. Hon6rio Rodrigues que a hist6ria de
Um povo nao se resume na hist6ria de suas elites, escrita pelos historiadores oficiais ou tradicionais, a servi~o dos interesses destas
elites.
Bern. Ap6s termos feito esta rapida men~ao das duas
'vertentes da historiografia brasileira, que respectivamente dao

origem a uma hist6ria oficial, tradicional, conservadora e elitaria
a uma hist6ria critica, transformadora e combativa, que consid e
r~~5e~ epistemol6gicas ainda poderiamos fazer em rela~ao it nos~
hlstonografia no futuro?

Considera~oes conclusivas
.
Para as nossas conclus5es sac mais uma vez uteis as Con.
sldera~5es epistemol6gicas de Nietzsche, que recomenda ao his.
toriador que deixe de ser ra, que fica sentada olhando para longe e
para as alturas. 0 verdadeiro historiador baixa os olhos para fitar
o que 0 cerca e esta pr6ximo.
Se seguirmos estas orienta~5es de Nietzsche, e olharmos
para 0 que esta pr6ximo a n6s, 0 que n6s vemos neste Brasil?
Quase a .metade do nosso povo na miseria, sem esperan~as e sem
pers~ectlvas de uma vida digna. Diante deste quadro desolador,
lmagmo que qualquer historiador serio deva entrar em crise e se
perguntar: sera que a nossa hist6ria, aquela que nos fala de her6is
naciona~s, ~e ~oliticos humanistas, de rnilitares abnegados, de intelectuaIs Clentlstas nao nos esta contando lorotas?
,
A realidade social e cultural do Brasil de hoje, certamente, e fruto d? curso de nossa hist6ria. E se concordarmos que
grandes contmgentes do nosso povo vivem em condi~5es subumanas, sera que tantos que conduziram a nossa hist6ria merecem
o titulo ?e her6is, abnegados, humanistas e cientistas? Ja que nao
con~egulram, . o~ nao quiseram encarninhar a nossa hist6ria por
cailllnhos malS Justos e humanitarios, talvez 0 lugar da maioria
dele~ devesse ser 0 lixo da hist6ria, para dar lugar a outro tipo de
her61, talvez menos ilus6rio e mais verdadeiro. Em todo caso nao
e mais possivel que continuemos sendo iludidos com urn 'falso
passado glorioso, que nunca existiu para rnilh5es de rniseraveis nO
decorrer de toda a nossa hist6ria.

Os historiadores de hoje, s6 ~e legitimam como tais, se
recupenrem a nossa hist6rica total. E certo, os fatos de nosso
passado jamais mudarao, mas os mesmos fatos podem ser interpretados sob diversos pontos de vista; ou entao podem ser consciente ou inconscientemente ornitidos.
Sugiro, por isto, aos historiadores que continuem submetendo a nossa mem6ria hist6rica a uma "histo-terapia ou histoanalise" cada vez mais profunda, para que se desoculte tudo de
significativo que, consciente ou inconscientemente, foi reprirnido
para os subterraneos da inconsciencia hist6rica, pela historiografia
oficial. Mas mexer com a mem6ria, muitas vezes, e urn tanto perigoso e nos pode intranquilizar a consciencia.
Mesmo assim, para que consigamos nos libertar das muitas ilus5es e necessaria uma terapia hist6rica, ainda que isto destrua muitas das ilus5es que sustentaram falsas gl6rias do passado.
Seria born que, depois de quase 500 anos de Brasil, a
nossa historiografia definitivamente confirmasse 0 corte epistemo16gico ja praticado por muitos dos historiadores contemporaneos,
e a nossa hist6ria, daqui para frente, fosse uma hist6ria da vida e
nao uma hist6ria da morte. Pois 0 resultado do encarninhamento
hist6rico predorninante ate hoje resultou mais numa sociedade
com sinais de morte do que com 0 dinarnismo da vida, da dignidade, da humanidade e da liberdade. A hist6ria dos pr6ximos
500 anos, certamente, ainda tern muito a fazer para contribuir na
transforma~ao social. Nao acreditamos que tenhamos chegado ao
"fim da hist6ria" como prega Francis Fukuyama. Pelo contrario, a
nossa "verdadeira hist6ria" esta apenas come~ando.
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