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Resumo  
 

Essa tese de doutorado estuda os diálogos e as relações teóricas e metodológicas entre a Nova 
História e a Antropologia. Esse diálogo deu origem ao fenômeno chamado de 
Antropologização da Nova História, que significou mudanças nas formas de concepção do 
tempo histórico, nas fontes do historiador e na forma de construção dos textos 
historiográficos. A Antropologização do saber histórico foi a responsável pela abertura dos 
grandes temas da nova História, tais como a História das Mentalidades, do Imaginário, da 
Família e da Infância, da Sexualidade, da Religiosidade, da História Simbólica, das Festas e 
do Cotidiano. A tese investiga ainda os diálogos da Historiografia Brasileira com a Nova 
História, diálogos que foram responsáveis pela Antropologização da Historiografia Brasileira. 
Estudando o contexto histórico em que esses diálogos ocorrem, a pesquisa mostra a inserção 
da Historiografia Brasileira na historiografia global, as reformas na pós-graduação brasileira, 
nos anos 70, e a diversidade teórica e metodológica do campo historiográfico brasileiro, nos 
anos 80. A tese dirige sua investigação ao Programa de Pós-graduação em História da 
Universidade de São Paulo, entre 1985 a 1994, mostrando a presença de linhas de pesquisa, 
publicações periódicas, e, principalmente, a produção de dissertações e teses dentro dos temas 
da Nova História.  
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Abstract 

 
This doctorate thesis studies the dialogues and the theoretical relations between the New 
History and Anthropology. This dialogue originated the phenomenon called the 
Anthropologizing of the New History, which meant changes in the means of historical time, 
the sources of the historian and in the manner of building historiographical texts. The 
Anthropologizing of the historical knowledge was responsible for the opening of greater 
themes of the New History, such as History of the Mentalities, of the Imaginary, of the 
Family and the Childhood, of the Sexuality, of the Religiosity, Symbolic History, of the 
Festivities and the Everyday. This thesis also investigates the dialogues between the Brazilian 
Historiography and the New History, which were responsible for the Anthropologizing of the 
Brazilian Historiography. Studying the historical context in which these dialogues occur, the 
research presents the insertion of the Brazilian Historiography in the global historiography, 
the reforms in the Brazilian post-graduation in the 1970s, and the theoretical and 
methodological diversity in the Brazilian historiographical field in the 1980s. The thesis 
directs its investigation to the Program of Post-Graduation in History of the University of São 
Paulo, between 1985 and 1994, showing the presence of research lines, periodical 
publications and, mainly, the productions of dissertations and thesis within the themes of the 
New History. 
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Introdução 

 

 

A historiografia, preocupação fundamental de qualquer historiador ao perscrutar o 

passado, tornou-se, nos últimos anos, área autônoma de reflexão e pesquisa. Os estudos 

voltados à Filosofia da História, Teoria e História da Historiografia, ocupam espaços cada vez 

mais significativo no rol de interesses de historiadores profissionais. Abundam os simpósios, 

as conferências, as sessões de trabalho, as revistas, as publicações e outras manifestações do 

campo, que têm como preocupação central a atividade teórica e prática dos historiadores. A 

Historiografia Brasileira tem seguido a mesma tendência, fazendo com que se consolidem os 

espaços de reflexão dedicados às questões epistemológicas que envolvem a pesquisa histórica. 

No Brasil, as investigações dessa natureza voltam-se, muitas vezes, aos períodos de formação 

do campo, ou, em muitos momentos, dedicam-se a compreender o pensamento e o trabalho de 

grandes nomes da historiografia nacional. Os períodos mais recentes da história da 

historiografia brasileira, timidamente, começam a despertar a atenção dos historiadores 

dedicados à matéria. Com isso, firmam-se, no campo historiográfico, estudos dedicados às 

décadas de 70, 80 a 90. 

A pesquisa que apresentamos como tese de doutoramento tem o objetivo de contribuir 

com a História da Historiografia no Brasil, dentro da perspectiva da Historiografia dos 

problemas, tal como proposta Horst Walter Blanke.
1
 Para o autor, nesse caminho analítico, 

busca-se compreender a história das subdisciplinas da História (história da história antiga ou 

história da história moderna), a história das relações entre disciplinas (História e Sociologia 

ou História e Antropologia) e ainda, entre diferentes historiografias nacionais. Com isso, 

elegemos dois desses problemas como centrais nessa investigação. O primeiro deles, central 

em toda a tese, dedica-se a compreender a relação da História com a Antropologia. O segundo 

volta-se à compreensão das relações entre a historiografia francesa e a historiografia 

brasileira. A centralidade das questões que envolvem a relação da História com a 

Antropologia fez com que esse problema historiográfico fizesse parte das preocupações que 

envolveram a relação da historiografia francesa com a historiografia brasileira. Assim, os 

problemas relacionam-se continuamente em todo o texto.  

A aproximação da História com as Ciências Sociais, e com a Antropologia em especial, 

é um fenômeno que ocorre de forma correlata em diferentes contextos historiográficos. Os 

                                                           
1
 BLANKE, Horst Walter. Para uma nova história da historiografia. In: MALERBA, Jurandir. A História 

Escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006.  
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diálogos teóricos e metodológicos entre a História e a Antropologia ocorreram dentro da 

historiografia global,
2
 numa tentativa de estabelecer maior cientificidade aos estudos 

históricos. Esse fenômeno ocorreu entre os historiadores da Micro-história italiana, da 

História do Cotidiano na Alemanha, no Marxismo Cultural Inglês, entre historiadores 

culturais soviéticos e, principalmente, entre os historiadores da Nova História francesa
3
 e 

também da Nova História Cultural.
4
 Com efeito, para os historiadores da terceira geração dos 

Annales, a Antropologia ocupa posição central na edificação dos seus temas de pesquisa, em 

muitos dos seus conceitos, em reflexões teóricas e em algumas de suas práticas 

metodológicas. Essa relação umbilical entre a Nova História e a Antropologia acarretou a 

antropologização da Nova História. 

O conceito de antropologização, usado para descrever as relações umbilicais entre a 

historiografia da terceira geração dos Annales com a Antropologia, define nosso primeiro 

problema e nosso foco inicial de pesquisa. Procuramos demonstrar que os novos problemas, 

os novos objetos e as novas abordagens emergiram entre os historiadores da Nova História a 

partir da antropologização do conhecimento histórico, muito embora outros diálogos 

interdisciplinares e muitas outras questões epistemológicas tenham contribuído nesse 

processo. Mesmo assim, os grandes temas, tais como a História das Mentalidades, do 

Imaginário, da Família e da Infância, da Sexualidade, da Religiosidade, da História Simbólica, 

das Festas e do Cotidiano originaram-se, principalmente, a partir desse diálogo dos Annales 

                                                           
2
 IGGERS, Georg G. WANG, Edward. Global History of Modern Historiography. Londres, Pearson, 2007. p. 

1-16. 
3
 IGGERS & WANG, 2007, p. 250-281. 

4
 A expressão Nova História Cultural entrou em uso no final dos anos 80, principalmente, após a publicação de 

livro homônimo pela historiadora norte-americana Lynn Hunt. Para Peter Burke, embora mantenha claras 

relações de continuidade com a Nova História francesa, a Nova História Cultural é diferente por várias razões. 

Em primeiro lugar, o uso do termo Nova serve para distinguir a Nova História Cultural da História Cultural 

clássica, que existia desde o século XVIII e dedicava-se ao estudo da arte, da música e dos costumes. Em 

segundo lugar, a Nova História Cultural difere-se da Nova História pois trata-se da geração seguinte de 

historiadores dos Annales, pois enquanto a segunda desponta em fins dos anos 60 e início dos anos 70, a 

primeira desponta nos anos 80, com Roger Chartier sendo o grande nome, mas com autores norte-americanos e 

de outros países europeus integrando a definição. Ainda nesse aspecto, historiadores ligados à micro-história ou 

ao marxismo cultural entram na mesma conceituação. Por outro lado, os temas de estudo também diferem, em 

primeiro lugar existe ênfase maior na palavra cultura, com vários desdobramentos, em detrimento dos estudos de 

imaginário ou mentalidades. Ainda nesse aspecto, o estudo da cultura popular, das práticas e representações, da 

história do corpo e das mulheres também seriam marcas que definem a Nova História Cultural. As relações de 

continuidade são, sobretudo, teóricas, com a Antropologia sendo referência para a Nova História e para a Nova 

História Cultural. No Brasil, nos anos 90, o termo História Cultural acaba tornando-se o mais usual e com certa 

generalidade, pois inclui movimentos historiográficos distintos, tais como a Nova História, A Nova História 

Cultural, a Micro-História e o marxismo cultural inglês. Ao longo da tese, vamos situar cada movimento 

historiográfico em específico, evitando as generalizações. BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de 

Janeiro: Zahar Editora, 2005.  
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com a Antropologia. O empréstimo de conceitos, teorias explicativas e práticas de pesquisa 

também fizeram parte do processo.  

Um dos elementos centrais desse diálogo é aquele relativo ao tempo histórico. Com 

efeito, a partir do debate travado entre Fernand Braudel e o antropólogo estruturalista Claude 

Lévi-Strauss, os historiadores dos Annales reconceberam suas noções de tempo histórico. A 

noção de longa duração e do tempo estrutural, categorias de tempo mais afeitas às 

permanências do que propriamente às mudanças, tornaram-se o elemento teórico central que 

permitiu a antropologização da História, uma vez que possibilitou combinar o olhar 

antropológico sincrônico com a perspectiva histórica diacrônica. Assim, historiadores 

puderam tornar-se antropólogos do passado, por estarem vendo o tempo histórico como 

simultaneidade, abolindo a distância entre o presente do historiador e o passado que estuda 

(sincronia), mas também como diferença, como alteridade (diacronia). Outro desdobramento 

da antropologização da Nova História refere-se ao retorno da narrativa, forma de exposição 

dos textos historiográficos que aproximam a História dos escritos etnográficos. Embora 

fenômeno global, a antropologização da História encontrou entre os historiadores da terceira 

geração dos Annales um dos solos mais férteis para seu florescimento. A posição de 

centralidade que esse grupo de historiadores ocupou nos diálogos da Historiografia brasileira 

com os movimentos da historiografia global é que justificam esse foco analítico.  

A relação da Historiografia Brasileira com outros contextos historiográficos é uma 

constante em todo o século XX, solidificando a inserção dos historiadores brasileiros nos 

movimentos da historiografia global. O diálogo assimétrico
5
 de historiadores brasileiros com 

                                                           
5 É preciso reconhecer a complexidade das relações teóricas e metodológicas entre a historiografia brasileira e 

outros contextos historiográficos, ora vistas como apropriação, que pressupõe subordinação e dependência, ora 

vista como uma relação entre iguais. Para repensar essa problemática, cunhamos, em outro trabalho, a ideia de 

diálogo assimétrico, para caracterizar o posicionamento da historiografia brasileira na historiografia global. A 

ideia é reveladora de um espectro paradoxal que ronda a historiografia brasileira. Por um lado, participamos dos 

processos de disciplinarização e cientificação do saber historiográfico, iniciado em meados do século XIX, e que 

mesmo tardiamente, tiveram lugar na historiografia brasileira. A cristalização do moderno conceito de história, a 

circulação da noção de historiografia, e mais tarde, a participação dos historiadores brasileiros nas reflexões 

epistemológicas da história, e ainda, a inserção dos historiadores dedicados à história da historiografia nas redes 

internacionais e o próprio crescimento desse campo no Brasil nos últimos anos são alguns dos elementos 

reveladores desse diálogo. Contudo, o paradoxo emerge na medida em que tomamos consciência da assimetria 

dessa interlocução. Os historiadores brasileiros, do ponto de vista teórico e metodológico, escutam muito mais 

do que falam. Escutar, nesse caso, significa ler, assimilar, incorporar e se apropriar das correntes e escolas 

historiográficas, dos modelos teóricos e metodológicos. Tomamos parte em sofisticadas reflexões epistêmicas, 

reverberando e replicando na periferia questões gestadas no centro. Esse é o paradoxo do diálogo assimétrico: os 

historiadores brasileiros ouvem os historiadores internacionais mais do que dialogam com eles, mas isso não 

quer dizer que daí não surja uma produção historiográfica autônoma e criativa, inclusive teoricamente. A 
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a historiografia francesa, alemã, inglesa e norte americana, em diferentes correntes teóricas, 

foi uma constante em todo o século passado. Contudo, a centralidade desse diálogo é 

notoriamente ocupada pela historiografia francesa, principalmente devido aos processos de 

instalação das primeiras universidades e cursos de história do país, através dos mestres 

franceses que vieram ao Brasil nos momentos iniciais de formação do campo acadêmico e 

historiográfico brasileiro. Mais tarde, a consolidação da pesquisa histórica no país, que 

ocorreu no início dos anos 70 até meados dos anos 80, com as reformas empreendidas no 

sistema de pós-graduação, fez que com que os diálogos dos historiadores brasileiros com 

outras correntes da historiografia global se tornassem mais diversificados e em diferentes 

graus de intensidade. Contudo, ainda aqui são os franceses dos Annales que ocupam posição 

mais proeminente.  

Com esse olhar, nosso segundo problema refere-se especificamente aos diálogos da 

Historiografia brasileira com a Nova História. Através desse diálogo, os temas da Nova 

História foram também praticados por historiadores brasileiros. Estudos das História das 

Mentalidades, do Imaginário, da Família e da Infância, da Sexualidade, da Religiosidade, da 

História Simbólica, da História dos povos sem História, das Festas e do Cotidiano, 

floresceram nos programas de pós-graduação brasileiros. Ao mesmo tempo, questões teóricas 

de fundo também fizeram parte desses estudos, tais como aqueles relativos ao tempo histórico 

e à forma narrativa. A percepção desse diálogo fez com que colocássemos nosso primeiro 

problema de pesquisa dentro do segundo, ou seja, passamos a considerar se através do diálogo 

da historiografia brasileira com a Nova História teria ocorrido uma antropologização do saber 

historiográfico no Brasil. A antropologização de parte da historiografia brasileira ocorreu 

através do diálogo dos historiadores brasileiros com a Nova História, com a Micro-história, 

com o Marxismo Cultural inglês e com a Nova História Cultural. Com essas intermediações 

centrais, os historiadores buscaram a Antropologia. Apesar disso, notamos que a Nova 

História ocupou posição central no fenômeno. Desse modo, advogamos que esse processo de 

antropologização ocorreu, sobretudo, pelo contato com a Nova História e seus temas e, a 

partir de então, os historiadores brasileiros foram ao encontro da Antropologia.  

                                                                                                                                                                                     
utilização desses termos procura equacionar os debates em torno das ideias de dependência e subordinação 

teórica e metodológica na historiografia brasileira, sem contudo, romper completamente com a dicotomia do 

centro (Europa, Estados Unidos) e a periferia (Brasil, América Latina). Ao longo da tese, utilizamos o termo 

diálogo, mas sempre considerando a assimetria dessa interlocução. Ver: BELIEIRO, Thiago Granja, CARDOSO 

JR, Hélio Rebello. Diálogo assimétrico na historiografia brasileira: A Nova História entre os anos 1985 e 1994. 

Revista Locus, Juiz de Fora, Vol 24, nº 01, Fev/Jul 2018. 
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A essa peculiaridade da inserção da historiografia brasileira na historiografia global, 

soma-se o descompasso temporal com que tal fenômeno ocorre entre os historiadores 

brasileiros. Com efeito, a antropologização da História ocorreu, sobretudo, nos anos 60, nos 

diferentes contextos nacionais já referidos. A historiografia brasileira participa do fenômeno a 

partir do início da década de 80, atravessando esse período e adentrando a década seguinte. 

Essa característica é fundamental para entendermos a presença de diálogos com essas 

diferentes correntes historiográficas ao mesmo tempo, muitas vezes, em um único trabalho. 

Ocupando posição central no processo, os trabalhos da Nova História começam a aportar por 

aqui ainda na década de 70 e principalmente na década de 80. As demais correntes, tais como 

aquelas ligadas aos do Marxismo Cultural inglês e da Micro-história aparecem também na 

década de 80. A Nova História Cultural, por sua vez, começa a marcar presença a partir de 

fins da década de 80 e início da década seguinte.  

Esse período é marcante para o Brasil e para a Historiografia Brasileira. Por um lado, 

assistimos na década de 80 os movimentos de redemocratização, a convocação da Assembléia 

Constituinte e a promulgação da Constituição Cidadã, a ascensão de novos partidos políticos e 

dos movimentos sociais, as primeiras eleições diretas do país em mais de 20 anos, uma forte 

crise econômica e social. Por outro lado, é nessa mesma década que observamos a 

consolidação de inúmeros programas de pós-graduação em História e mesmo a criação de 

novos, dentro das reformas iniciadas na década anterior. É ainda nessa década que novos 

periódicos acadêmicos de História são criados, que o mercado editorial passa a dispensar 

maior atenção às publicações da área de História. A produção historiográfica do período 

democratiza-se e atinge diferentes contextos regionais e, principalmente, é nesse momento 

que a produção diversifica-se nos temas, nos objetos, nas reflexões teóricas e metodológicas.  

Interessante é pensar que muitas questões presentes no contexto histórico francês, que 

levaram a Nova História em direção à antropologia e à antropologização do conhecimento 

histórico, que fizeram parte das discussões da historiografia francesa de fins dos anos 60 e 

início da década seguinte, tais como o afastamento dos horizontes teóricos marxistas, na 

academia e na militância política, a sensível diminuição dos estudos de História Econômica, a 

ascensão do paradigma pós-moderno na historiografia e seus desdobramentos, como o retorno 

da narrativa e a virada linguística também estiveram presentes nos debates que envolveram a 

historiografia brasileira nos anos 80. O Marxismo, antes referência central nos estudos 

historiográficos durante a Ditadura Militar, cede espaço às novas correntes teóricas, o mesmo 

ocorrendo com a História Política e a História Econômica que também perdem espaço. E 
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ainda, as discussões em torno do paradigma pós-moderno e da virada linguística também 

ocuparam a pena dos historiadores no Brasil, nesse período. Alguns autores viram nisso 

reflexos da redemocratização e do fim do engajamento político e social dos historiadores; 

outros como sintomas de irracionalismo e dos fantasmas da pós-modernidade historiográfica. 

A nosso ver, a presença dessas discussões entre os historiadores brasileiros mais uma vez 

reforçam nossa percepção da inserção da historiografia brasileira nos movimentos da 

historiografia global. Se por um lado, essas questões podem indicar irracionalismo e 

afastamento dos paradigmas marxistas e iluministas, por outro, podem denotar tentativas de 

renovação do conhecimento histórico, via reflexões teóricas mais densas e práticas 

metodológicas conectadas aos desdobramentos epistemológicos que tais discussões 

originaram. Se do ponto de vista econômico e social a década de 80 foi uma década perdida, 

do ponto de vista historiográfico não há dúvidas de que não foi tempo perdido.
6
 

*    *    *    * 

Em relação à perspectiva teórica e metodológica, procuramos a articulação entre a 

historiografia dos problemas tal como preconizado por Blanke e as contribuições teóricas e 

metodológicas fornecidas à História da Historiografia por Michel de Certeau, no célebre texto 

A Operação Historiográfica.
7
 Para Certeau os textos historiográficos são fabricações, 

resultado da tríplice articulação entre o lugar, as práticas e o texto historiográfico. O conceito 

de lugar, como um espaço social de produção socioeconômica, política e cultural, estabelece 

e condiciona as possibilidades do fazer historiográfico. Para Certeau, os conceitos e as 

doutrinas teóricas e metodológicas estão sempre articulados com um lugar de onde fala o 

historiador, esse lugar, reconhecido e referendado pelos pares, permite que certas pesquisas 

sejam feitas e outras não; permite percebermos o dito e o não dito numa clara articulação 

entre um saber e um lugar. Um estudo em particular, diz Certeau, sempre mantém relações 

com outros estudos produzidos no mesmo lugar social, fazendo com que certas práticas e 

problemáticas de pesquisa comuns ao grupo e ao lugar possam edificar práticas comuns que 

se manifestam no processo de fabricação dos textos historiográficos.
8
 

Sendo assim, o estudo de um lugar de produção historiográfica permite com que 

visualizemos práticas de pesquisas comuns ao grupo, isto é, técnicas de pesquisa que são 

                                                           
6
 QUADRAT, Samantha Viz. (org.) Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate. Rio de Janeiro: 7 Letras, 

2014.  
7
 CERTEAU, Michel. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 3º ed. p. 45-115. 

8
 CERTEAU, 2002, p. 45-115. 
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articuladas dentro desse espaço social. Assim, os conjuntos de práticas, conceitos, métodos, 

fontes e formas de interpretação que os historiadores mobilizam na escrita da história devem 

ser pensados tendo o lugar como foco, pois é nesse lugar que os historiadores mobilizam 

técnicas que transformam os dados "naturais" (fontes, documentos, imagens) em produtos 

culturais, ou seja, em História. A operação cientificamente controlada no lugar de produção é 

que possibilita a fabricação dos textos historiográficos. Essa operação inclui, portanto, a 

seleção de fontes, as regras de sua análise, o estabelecimento de modelos, os conceitos de 

interpretação, os acertos e erros, enfim, o lugar é determinante na epistemologia 

historiográfica.  

Por fim, Michel de Certeau mostra que a escrita historiográfica, ou seja, os textos 

historiográficos são o resultado da articulação do lugar e suas práticas. Os textos fabricados 

nos seus lugares de produção espelham fielmente as articulações determinantes entre o lugar e 

as práticas. Resultado dessa articulação, a historiografia combina nos textos a semantização 

(edificação de um sistema de sentidos), e a seleção, (triagem que separa o presente do 

passado) ordenando uma inteligibilidade (conhecimento produzido) por meio de uma 

normatividade (as práticas mobilizadas pelo autor num lugar).
9
 

Dada a natureza dos problemas que a tese propôs-se a enfrentar e da articulação teórica 

e metodológica entre Blanke e Certeau, dividimos a tese em duas partes principais, com dois 

capítulos cada. O primeiro capítulo da primeira parte, intitulado: A Nova História: 

Antropologia, tempo histórico e novos objetos, dedica-se a compreender como se deram as 

relações entre os historiadores dos Annales com as Ciências Sociais, tratando especificamente 

dos diálogos que envolveram a terceira geração do grupo, a geração da Nova História com a 

Antropologia. Nesse ínterim, estudamos como as relações entre a historiografia dos Annales 

com a Antropologia ocorreram de forma conflituosa, marcadas por disputa por espaços 

institucionais na academia francesa e na forma epistemológica, pois, a partir desse diálogo 

conflituoso, os historiadores dos Annales reconceberam suas noções de tempo histórico, 

principalmente, no que diz respeito aos debates que envolveram Fernand Braudel e Claude 

Lévi-Strauss e que deram origem à concepção do tempo histórico de curta, média e longa 

duração. A partir dessa substancial mudança teórica, apontamos que os historiadores da Nova 

História puderam incorporar às suas preocupações de pesquisa, novos temas, novos objetos e 

novas abordagens que emergiram, principalmente, a partir dessas relações travadas com a 

                                                           
9
 CERTEAU, 2002, p. 99.  
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Antropologia. Por fim, mostramos que muitas questões presentes no contexto histórico 

francês contribuíram para esse processo de antropologização da Nova História.  

Ainda na primeira parte, o segundo capítulo, com o título: A formação e a consolidação 

do campo historiográfico no Brasil: Annales, Marxismo e diversidade teórica e 

metodológica, volta-se à compreensão do processo de formação dos lugares institucionais de 

pesquisa historiográfica no Brasil, com foco especificamente voltado para a criação da 

Universidade de São Paulo, esmiuçando as relações entre esse lugar de produção 

historiográfica com os Annales, a partir da presença dos mestres franceses que atuaram na 

universidade nos anos iniciais de formação do campo historiográfico brasileiro. Procuramos, 

nesse escopo, relativizar certa visão enaltecedora da presença dos mestres franceses na 

Universidade de São Paulo, mostrando que as influências teóricas trazidas pelos autores, 

muitos ligados aos Annales, não foram tão marcantes como se acredita. Dentro disso, 

apontamos que as presenças do pensamento marxista e da História Econômica, desde os anos 

30 até meados dos anos 70, contribuem para relativizar essa visão. O capítulo mostra ainda os 

processos de reforma da pós-graduação que ocorreram nos anos 70 e na década seguinte, que 

ampliaram os lugares de produção historiográfica no país e contribuíram sobremaneira para a 

ampliação dos horizontes temáticos, teóricos e metodológicos da Historiografia Brasileira nos 

anos 80. O capítulo mostra ainda a presença quantitativa da Nova História na pós-graduação 

brasileira e termina com a discussão epistemológica da antropologização da historiografia 

brasileira.  

Desse modo, tratamos nessa primeira parte dos dois problemas centrais da tese: a 

relação da Nova História com a Antropologia e a relação da historiografia brasileira com a 

Nova História, e ainda o processo de antropologização da historiografia brasileira. A maior 

parte dos dois capítulos foi construída com fontes bibliográficas e demos preferência para 

historiadores brasileiros.  

A segunda parte da tese, dedicada a estudar esses dois problemas de maneira mais 

detida e aprofundada, exigiu que fizéssemos algumas escolhas para tornar o trabalho 

exequível. A primeira, e mais importante delas, foi a escolha de um único lugar social de 

produção historiográfica: o Programa de Pós-graduação em História da Universidade de São 

Paulo como foco privilegiado de análise. A escolha desse lugar deu-se pela importância e 

tradição do Programa, o mais antigo e sem dúvidas um dos mais importantes do campo 

historiográfico brasileiro. E ainda, como mostrado no capítulo dois, a relação da historiografia 
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uspiana com a Historiografia francesa é notória, e muito discutida, assim uma análise mais 

detida da produção historiográfica do PPGH-USP pode contribuir para a percepção tanto do 

peso relativo dos Annales no programa quanto da forma efetiva como se deram tais relações. 

Entre outros motivos, a escolha de um único lugar de produção forneceu solidez metodológica 

para a pesquisa, aspecto importante tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista 

prático.  

A segunda escolha refere-se ao período eleito na investigação, qual seja, a década que 

vai de 1985 a 1994. Em pesquisa realizada no Banco de Dissertações e Teses da Universidade 

de São Paulo, constatamos que nesse período foram produzidas uma quantidade grande de 

pesquisas conectadas aos temas da Nova História. Esses trabalhos já apareciam antes dessa 

década delimitada, contudo o volume ganha corpo a partir de 1985. Por outro lado, em 

pesquisa realizada na Revista de História da USP, percebemos mais uma vez que o limiar da 

década de 80 a 90 foi o período de maior publicação de artigos, resenhas e dossiês articulados 

à Nova História. Pesquisa bibliográfica, em trabalhos produzidos sobre a Revista Brasileira 

de História e a Revista História: Questões e Debates mostraram evidências semelhantes. A 

utilização de uma fonte de pesquisa, o catálogo de dissertações e teses Produção Histórica no 

Brasil,
10

 que abrange justamente esse período facilitou alguns aspectos da pesquisa, 

precisamente a quantificação da produção uspiana e de outros programas. E mais, essa 

delimitação temporal nos permitiu mapear e perceber não só a presença da Nova História, mas 

também a presença da Micro-história, do Marxismo Cultural e dos autores da Nova História 

Cultural. Por fim, a delimitação inicial acaba por ser fluida, já que uma pesquisa defendida em 

1985 começou a ser pensada cinco a seis anos antes, haja vista a fluidez dos prazos de defesa 

naquele período. No que diz respeito ao ano de 1994 como delimitação final, notamos pelas 

fontes citadas acima que a partir desse ano diminuiu gradativamente as discussões acerca da 

Nova História passando a predominar nas fontes referências teóricas mais ligadas à Nova 

História Cultural.  

A terceira escolha importante é relativa às fontes de pesquisa. Para estudarmos a 

presença da Nova História no Programa de Pós-graduação em História da Universidade de 

São Paulo utilizamos como fonte principal a Revista de História da USP, publicação periódica 

umbilicalmente ligada ao programa e que refletiu em suas páginas os temas de pesquisa, as 

                                                           
10

 CAPELATO, Maria Helena Rolim; GLEZER, Raquel; FERLINI, Vera Lucia Amaral. A Escola Uspiana de 

História. In: CAPELATO, Maria Helena Rolim. Produção História no Brasil 1985-1994. Catálogo de 

Dissertações e Teses dos Programas de Pós-Graduação em História. São Paulo: CNPq/História USP – ANPUH, 

1995. p. 15-26. 
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discussões teóricas e metodológicas desse lugar de produção. Por fim, para esmiuçarmos as 

relações teóricas e metodológicas da produção uspiana com a Nova História tomamos as 

dissertações e teses do programa como fontes de pesquisa. Mais uma vez seguindo Certeau, 

percebemos nos textos historiográficos não só as determinações do lugar institucional de onde 

se originaram, mas percebemos, principalmente, os processos de construção teórica e 

metodológica dessas pesquisas nas relações que mantiveram com a Nova História e com a 

Antropologia. Como o número de trabalhos era relativamente grande, 46 dissertações e teses, 

optamos por uma análise pormenorizada apenas dos trabalhos publicados, delimitando o 

corpus em 12 livros. Essa escolha, salutar, por um lado, por permitir uma investigação mais 

aprofundada, por outro lado, fez com alguns temas cujos trabalhos não foram publicados 

fossem negligenciados.  

Com isso, nessa segunda parte, o terceiro capítulo, com o título: Um lugar de produção 

historiográfica: O Programa de Pós-graduação em História da Universidade de São Paulo, 

dedica-se à presença da Nova História no programa através das suas áreas de concentração e 

linhas de pesquisa, análise que mostra a presença de linhas de pesquisa com conexões diretas 

com os Annales. E mais, o capítulo realiza uma quantificação das principais áreas 

historiográficas do programa, especialmente da área de concentração em História Social, 

mostrando as principais áreas de pesquisa do programa, revelando ainda o peso relativo dos 

trabalhos ligados à Nova História. O capítulo investiga também o perfil dos professores 

orientadores de pesquisas conectadas aos temas da Nova História, identificando relações entre 

a formação desses professores, muitos com estágios de pesquisa em instituições ligadas aos 

Annales, com as orientações que realizaram. A parte principal do texto dedica-se, por fim, ao 

estudo da Revista de História, com o intuito de descrever a chegada dos referenciais da Nova 

História no programa, mostrando ainda discussões teóricas e metodológicas realizadas nas 

páginas da revista em torno de questões fundamentais da Nova História e de outras correntes 

historiográficas que guardam relações com a Antropologia. 

O quarto e último capítulo, intitulado: A produção da Nova História uspiana: práticas 

historiográficas e historiografia dos problemas, dedica-se, em primeiro lugar, a descrever em 

linhas gerais a produção uspiana ligada à Nova História, separada por temas. Desse modo, 

mostramos a presença da História da Família, História do Imaginário, História da 

Sexualidade, das Mentalidades, da Religiosidade, da História do Cotidiano, da Infância, da 

História dos povos sem História, do Simbólico e das Festas. Em seguida, dentro de cada tema, 

passamos à análise mais detida e aprofundada das obras publicadas. Metodologicamente, 
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estabelecemos uma série de perguntas a serem colocadas às obras analisadas, cujo intuito era 

perceber como os temas da Nova História foram inseridos na realidade histórica brasileira, 

quais eram as referências bibliográficas da historiografia francesa que estavam presentes 

nessas pesquisas e como tais referências contribuíram na construção do trabalho. 

Questionamos o papel da Antropologia nessas pesquisas, isto é, quais antropólogos foram 

citados, como seus estudos contribuíram na elaboração desses textos historiográficos. E ainda, 

procuramos compreender como essas pesquisas articularam-se com a temporalidade histórica, 

ou seja, se trabalharam com noções de longa duração e de que forma o fizeram. Por último, 

buscamos mostrar se a história narrativa, outra influência da antropologia na Nova História, 

estava presente de algum modo nesses trabalhos. Esse último capítulo coroa nossa busca pelos 

dois problemas propostos na tese, através dos textos historiográficos, resultado final do 

complexo processo de fabricação historiográfica.  
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1. A Nova História: Antropologia, tempo histórico e novos objetos. 

A História da historiografia confunde-se, na França, com a história da chamada escola
1
 

dos Annales. O grupo de historiadores, reunidos em torno da revista fundada, em 1929, por 

Marc Bloch e Lucien Frebve, abriu inúmeros horizontes para a produção do conhecimento 

histórico, não só na França, mas em partes significativas do mundo ocidental. A história do 

grupo, tão complexa quanto suas contribuições ao campo da História, divide-se, hoje, em 

quatro gerações de historiadores.  

Não se pretende aqui retomar e refazer a história do grupo, tantas vezes realizada, 

refletida e pormenorizada das mais diferentes maneiras.
2
 Interessa-nos a priori, retomar 

alguns aspectos que são fundamentais em nossa pesquisa sobre a relação dos historiadores 

brasileiros com a terceira geração do grupo, entre meados dos anos 80 e dos anos 90, do 

século XX. Desse modo, é a história dessa geração que pretendemos retomar, dando um 

tratamento específico ao tema de acordo com nossos objetivos traçados na introdução deste 

trabalho.  

O grupo, reunido em torno de Jacques Le Goff, Pierre Nora, Emamuel Le Roy Ladurie, 

Marc Ferro, entre outros, buscou caracterizar-se buscando um sentido e uma posição histórica 

dentro da historiografia francesa e da história dos Annales, em especial. Inserir-se na tradição 

dos Annales, e marcar posição na produção acadêmica francesa, dos anos 70, fora a estratégia 

de afirmação da conhecida e autointitulada geração da Nova História.
3
 

Faire dl´histoire é o título da obra coletiva organizada por Jacques Le Goff e Pierre 

Nora, lançada na França, no ano de 1974. Obra considerada manifesto de autoafirmação da 

geração que assumira o controle da revista após a saída de Braudel; a mesma tem o claro 

                                                           
1
 É grande a controvérsia em torno do termo ―escola‖ atribuído aos historiadores reunidos na esfera da Revista 

Annales. Tal epíteto, negado inclusive pelo próprio Febvre, fora edificado pela terceira geração do grupo, 

interessada que estava em erigir uma tradição e uma continuidade entre as diferentes fases pela qual passou a 

revista. Para se furtar ao debate, nesse texto preferimos o termo grupo ao de escola. Sobre isso ver: ROIZ, Diogo 

da Silva, SANTOS, Jonas Rafael dos. A Invenção de uma tradição:  A Escola dos Annales. In: ROIZ, Diogo da 

Silva, SANTOS, Jonas Rafael dos. As Transferências Culturais na Historiografia Brasileira. Jundiaí, Paco 

Editorial, 2012. p. 35-61. 
2
 Sobre isso ver: ROJAS, Carlos Aguirre. Uma história dos Annales (1921-2001). Tradução de Jurandir 

Malerba. Maringá: Eduem, 2004. BURKE, Peter. A Escola dos Annales. São Paulo, Unesp, 1990. DOSSE, 

François. A História em Migalhas: dos Annales à Nova História. Bauru, Edusc, 2003. REIS, José Carlos. A 

história entre a filosofia e a ciência. 3.ed., 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. REIS, José Carlos. A 

Escola dos Annales, A Inovação em História. 2ºed. São Paulo, Paz e Terra, 2004. 
3 MARTIN, Hervé; BOURDÉ, Guy. A Nova História: herdeira da tradição dos Annales. In: NOVAES, Fernando 

A.; SILVA, Rogério F. da. Nova História em Perspectiva. São Paulo: Cosac Naif, 2011. Vol. 2. p. 37-62. 

Publicado originalmente como ―L´Histoire nouvelle, heritière de l´école des ‗Annales‘‖, in Les Écoles 

historiques. Paris, Seuil, 1983.  
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objetivo de marcar posição e inserir o grupo reunido em torno da revista Annales em uma 

continuidade histórica entre as gerações anteriores. Fazer a história significava tanto 

proposições de novas formas de produção do conhecimento histórico quanto à consciência de 

seus autores de buscarem um protagonismo na cena historiográfica, tentando erigir um novo 

paradigma historiográfico, como revela o termo Nova História, tão caro a essa geração de 

historiadores.  

Que história fazem esses historiadores que os autorizam a denominar sua historiografia 

de nova? A resposta é tão variada quanto a produção desses historiadores, mas podemos 

apontar uma característica marcante dessa terceira geração dos Annales. O diálogo profícuo 

estabelecido pelo grupo com a Antropologia pode ser pensado como aquilo que caracteriza os 

trabalhos da maioria desses historiadores que se propõem a fazer uma Nova História, quer 

dizer, que se propõem a produzir algo de novo na historiografia. 

Com isso, se essa geração inaugura um novo modo de fazer história, se constituem um 

novo modelo na produção de conhecimento histórico, tal modelo se configura no intenso 

diálogo com as Ciências Sociais, notadamente, com a Antropologia.
4
 Com efeito, esta será a 

grande interlocutora dos trabalhos da Nova História, tanto na abertura de novos problemas, 

novos objetos e novas abordagens (subtítulos de cada um dos volumes da obra citada acima) 

quanto na reconfiguração teórica do tempo histórico, reconfiguração essa fundamental para 

que ocorresse a apropriação de temas, objetos e metodologias de pesquisas oriundas da 

Antropologia e que, com certeza, far-se-ão presentes em grande parte dos caminhos 

historiográficos abertos por esses historiadores.  

A tese a qual o presente texto se atém é a de que esse diálogo que a Nova História 

estabelece com as Ciências Sociais, levou a uma antropologização
5
 da História, fenômeno 

observado tanto na historiografia francesa, quanto, de modo específico, na historiografia 

brasileira dos anos 80 e 90. Esse fenômeno epistemológico não significa, contudo, a 

transformação da História ou a perda de sua identidade, mas significa mudanças importantes 

em algumas de suas bases temáticas, teóricas e metodológicas. Dessa maneira, o que se 

advoga aqui é que uma parte significativa dos trabalhos da Nova História pode ser 

caracterizada por esse processo de antropologização.  

                                                           
4
 REIS, José Carlos. A história entre a filosofia e a ciência. Op. cit. p. 54-64.  

5
 O termo antropologização é utilizado por Michel de Certeau e por François Dosse, que por sua vez prefere o 

termo etnologização. 
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Embora nosso escopo de análise esteja centrado na historiografia francesa, é importante 

percebermos que a aproximação da historiografia com os estudos culturais fez parte de um 

movimento historiográfico global, movimento esse localizado no pós-guerra e que teve como 

característica central uma tentativa de dar à história uma nova cientificidade através da 

aproximação dessa com outras ciências do homem. Nesse percurso, dár-se-á a aproximação 

da História com as Ciências Sociais em diferentes contextos, nos Estados Unidos, na 

Alemanha e mesmo entre a historiografia marxista inglesa. Assim, apontamos que a 

antropologização da História na França fez parte de um movimento historiográfico global, 

embora tenha, na França, especificidades que serão discutidas a seguir.
6
 

1.1. Uma origem comum para História e Antropologia 

Desde a origem do conhecimento histórico, podemos notar uma correlação e um 

sensível entrosamento entre o conhecimento histórico e aquilo que, a partir do século XIX, 

passamos a nomear de conhecimento etnológico ou antropológico.
7
 Para José Carlos Reis, 

história e antropologia, juntamente com a geografia, possuem o mesmo pai, Heródoto.
8
 Em 

obra recente, François Hartog mostra como a história escrita por Heródoto sobre a guerra 

contra os persas tinha como preocupação fundamental a compreensão dos costumes, hábitos e 

traços culturais dos povos com os quais os gregos travaram luta. A representação do outro, a 

busca da compreensão da alteridade, algo hoje tão caro aos antropólogos surgiu como 

interesse historiográfico do primeiro dos historiadores; olhando para si mesmo e sua cultura, 

Heródoto busca compreender o outro.
9
 Contudo, filhos do mesmo pai, História e 

Antropologia comportam-se ao longo da história como filhos desgarrados que, além de não 

reconhecerem a paternidade comum, lutam continuamente pelo afastamento. 

Para André Burguière, as preocupações antropológicas, ou seja, o estudo dos costumes, 

dos hábitos, do cotidiano, das maneiras de se vestir e do alimentar, da organização da vida 

                                                           
6 IGGERS, Georg G. WANG, Edward. Global History of Modern Historiography.Op. Cit. p. 1-16. 
7
 Na França é mais comum a diferenciação entre etnografia e etnologia, sendo a primeira o levantamento e a 

coleta de dados, através do trabalho de campo, e a segunda a interpretação de tais dados e a construção de teorias 
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o uso do termo antropologia, que abarca, no mesmo conceito a etnografia e a etnologia, sendo ambas as 

atividades realizadas pelo mesmo pesquisador. No Brasil é mais comum o termo antropologia, e mesmo entre os 

franceses às vezes se nota o uso de antropologia ao invés de etnologia. Por ser mais comum no Brasil, nesse 

texto iremos utilizar o termo antropologia, muito embora, as fontes bibliográficas tragam os termos etnografia e 

etnologia. Quando for o caso, manteremos os termos como no original. CLIFFORD, James. A experiência 

etnográfica: antropologia e literatura no século XX. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2002. p. 25.  
8
 REIS, José Carlos. Teoria e História: Tempo histórico, história do pensamento histórico ocidental e 

pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2012. p. 171. 
9
 HARTOG, François. O Espelho de Heródoto: Ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: Editora 

da UFMG, 2014.  
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familiar, e mesmo das relações entre os sexos, das crenças e das formas de parentesco, numa 

abordagem mais estrutural do que factual, podem ser vistas, na França, em estudos históricos 

desde o século XVIII, e mesmo no século anterior. Para o autor, a escola dos Annales 

promove não um nascimento de uma história antropológica, promove o seu renascimento. 

Ainda na argumentação de Burguière, os filósofos iluministas, tal como Rousseau, e mesmo 

entre os naturalistas, como Buffon, tal tipo de conhecimento histórico pôde ser observado; 

mesmo Michelet já praticava algo semelhante, no seu projeto de ―ressurreição integral do 

passado‖. Para André Burguière, o triunfo político e cientificista da história factual é que 

obscureceu a importância de tais estudos, dando a falsa impressão de que tais 

empreendimentos historiográficos teriam tido início apenas com os primeiros Annales.
10

  

Observando o caso francês, é interessante notar que as fronteiras que separam e 

separaram História e Antropologia foram sendo estabelecidas numa dupla acepção: 

epistemológica e institucional.
11

 Para Michel de Certeau,
12

 a análise da produção do 

conhecimento histórico deve sempre considerar essa dimensão dupla, a qual ele nomeia 

dimensão socioepistemológica do conhecimento, ou seja, aquela que une a relação entre o 

lugar institucional e a prática epistemológica daí originada e a ela intrinsecamente ligada. 

Com isso, muitas das divisões epistêmicas existentes entre as disciplinas foram se 

constituindo, muitas vezes, por necessidades, puramente, institucionais. Práticas científicas 

com um objeto em comum, o homem, História e Antropologia tiveram a necessidade de 

estabelecer seus pontos de ruptura e afastamento para que pudessem buscar afirmação e 

posição no campo acadêmico francês, especificamente.  

Tal processo de afastamento epistemológico fora marcado por confrontações, conflitos, 

debates e, por vezes, confrontos diretos que produziram dois discursos científicos distintos, 

que por sua vez produziram os espaços institucionais que hoje separam tão bem os campos de 

atuação de antropólogos e historiadores. Contudo, é importante perceber que tal conflito 

epistêmico é marcado por duas questões fundamentais que distinguem a História da 

Historiografia e a História da Antropologia. 
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 BURGUIÈRE, André. A Antropologia Histórica. In: LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 5º Ed. p. 167-204.  
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 REVEL, Jacques. História e Ciências Sociais: Uma Confrontação Instável. In: BOUTIER, Jean; JULIA, 

Dominique. (orgs) Passados Recompostos: Campos e canteiros da História. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 

1998. p. 39.  
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 CERTEAU, Michel. A Escrita da História. Op. Cit. p. 45-115.  
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Em primeiro lugar, está o fato de que a História é uma forma de conhecimento com uma 

história longa, e que remonta, como apontado acima, aos gregos e a praticamente toda a 

história ocidental. Ora, não é essa a história das Ciências Sociais, originadas no calor dos 

acontecimentos do século XIX. Portanto, de um lado temos a longevidade de uma e a 

juventude da outra. Sendo assim, se existe um debate, um diálogo, este pode ser pensado no 

que se refere ao impacto das Ciências Sociais sobre a História e não o contrário.
13

 Desta 

forma, ainda que os antropólogos busquem a confrontação e mesmo a oposição frente à 

História,
14

 é como a História propõe e realiza esse debate que importa, uma vez que nosso 

interesse é perceber novas possibilidades abertas ao conhecimento histórico a partir daí. Além 

disso, é a História quem vai chamar o debate a si, como se verá adiante. 

A segunda questão a ser apontada, decorrente da primeira, é que a História, 

principalmente, a História Política e também a História Nacional, ambas ligadas à História 

Metódica, encontrava-se em posição de relativo destaque dentro do campo acadêmico francês, 

em fins do século XIX e durante boa parte do século XX, tanto do ponto de vista puramente 

simbólico quanto institucional; com isso, a busca da manutenção dessa hegemonia e da 

ampliação das posições acadêmicas dos historiadores é outra dimensão importante desse 

confronto entre a História e as Ciências Sociais. Assim, trata-se, claramente, de um conflito 

de posições a se manter e a se conquistar no campo acadêmico.
15

 Naturalmente, a dimensão 

institucional e epistemológica das relações entre a História e as Ciências Sociais estão 

intrinsecamente ligadas e persegui-las é traçar um caminho único, na medida em que as 

questões epistemológicas podem ser vistas nos seus respectivos espaços institucionais.  

1.2. História e ciências sociais: notas de um conflito no campo acadêmico 

Antes de aprofundar a análise sobre o diálogo da História com a Antropologia, vale a 

pena retomar um pouco da história desse diálogo com as Ciências Sociais no sentido 

socioepistemológico, como apontado por Certeau, percebendo, então, como os conflitos por 

espaço no campo acadêmico francês constituem-se na primeira das características que 

marcam a interdisciplinaridade dos Annales. 
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Com efeito, a História ocupava, em fins do século XIX, e durante boa parte do século 

XX, posição preeminente no campo acadêmico francês. Tal posição assume característica 

tripla: ideológica, científica e institucional. Por um lado, à História cabia a missão de anunciar 

a identidade e expectativa francesa, após a derrota na guerra Franco-Prussiana. Por outro, é 

ela quem encarna, com maior acuidade, o método rankeano, e por fim, é a História quem 

ocupa as principais posições nas universidades francesas, sendo a ―beneficiária 

particularmente mimada do espetacular crescimento universitário desses anos‖.
16

 As demais 

Ciências Sociais, como a Geografia ou a Economia, ocupam posições secundárias ou 

subordinadas à História.  

Contudo, tal posição não será mantida sem um debate e um confronto aberto, por assim 

dizer. Para Jacques Revel, o primeiro golpe virá, justamente, da Sociologia, aquela que mais 

tarde será a grande interlocutora de Bloch e Frebvre. Para o autor, tal golpe perpretado pela 

Sociologia de Durkheim está na anunciação da unificação das Ciências Sociais sob a 

hegemonia teórica da Sociologia, que transforma as demais ciências do homem em 

subordinadas àquela, com a História contribuindo com a dimensão do tempo para a 

experimentação sociológica. Tal projeto, segundo Revel, estaria alicerçado na ―espetacular‖ 

afirmação teórica da obra de Durkheim e seus discípulos. François Simiand seria, para Revel, 

aquele que assumiu a luta e provocou a História subordinando-a à Sociologia.
17

 A História, 

vendo-se assim ameaçada pelas Ciências Sociais, irá adotar uma estratégia que lhe garantirá a 

hegemonia institucional, ao mesmo tempo em que provocará um alargamento da produção 

historiográfica, a partir de então. Com efeito, a primeira resposta à provocação sociológica 

virá de Henry Berr, que funda, ainda em 1900, a Reveu de Síntese Historique, que tira da 

Sociologia a proposta de unificação hegemônica das ciências humanas, e dá à História tal 

papel.  

Um pouco mais tarde, Bloch e Frebvre darão continuidade à perspectiva teórica aberta 

por Berr; e eles, que foram formados no contexto dos debates em torno da obra de Durkheim, 

e embora reconhecendo suas dívidas teóricas com relação à obra de Durkheim e seus 

discípulos, irão colocar a Sociologia numa posição subordinada frente à História. 

Aproveitando-se desse conflito, a História, então, não só mantém e consolida suas posições no 
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campo acadêmico francês, como renova suas categorias heurísticas de compreensão do 

passado ao servir-se das contribuições das Ciências Sociais.
18

  

Ocupando posição marginal no contexto historiográfico francês, no período entre 

guerras, ainda dominado pela História Política, Bloch e Febvre buscam espaço para os 

Annales através de suas obras manifesto, como Apologia da História e o Combates pela 

História, o primeiro livro de Bloch e o segundo de Febvre. Apenas em 1947, com a criação da 

Sexta Seção, na École Pratique des Hautes Études, é que o projeto de incorporação das 

Ciências Sociais à História começa a galgar posições acadêmicas, processo consolidado, em 

1972, com a reorganização da École, que passa, então, a se chamar École des Hautes Études 

en Sciences Sociales, reunindo pesquisadores de diferentes áreas sob o comando dos 

historiadores dos Annales.
19

 

Desse modo, a posição dos historiadores dos Annales consolida-se no campo acadêmico 

francês, entre as décadas de 50 a 70, com certa notoriedade conquistada no campo editorial e 

midiático, nesse período, e, ainda, pela posição hegemônica que ocupa nas instituições 

acadêmicas na França.
20

 Para Revel: 

(...) para alem dos Annales, o papel central ocupado por uma instituição que 

foi seu imediato prolongamento, a VI Seção da École Pratique dês Hautes 

Études (Escola Prática de Altos Estudos) (ciências econômicas e sociais), 

fundada sob o patronato de Lucien Frebvre, por muito tempo animada por 

Fernand Braudel, e tornada, em 1975, École des Hautes Études em Sciences 

Sociales (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais). Durante muito 

tempo dirigida por historiadores, ela pode muito bem servir para ilustrar essa 

via empírica.
21

  

 

As posições ocupadas pelos historiadores nessas instituições de pesquisa, na França, 

demonstram a importante posição que ocupam, permitindo, ainda, aos historiadores o 

apadrinhamento das Ciências Sociais pela História, quando da transformação da revista em 

instituição universitária. Para François Furet, esse apadrinhamento é uma das funções que a 

História atribui a si mesma, como recompensa de sua renovação, a partir do diálogo com as 

ciências vizinhas.
22
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Mantendo e erigindo suas posições, entre as décadas de 30 e 40, a grande maioria das 

Ciências Sociais irá conquistar reconhecimento e institucionalização no campo acadêmico 

francês em, fins dos anos 50 e início dos anos 60, quando um novo capítulo desse confronto 

irá se dar, notadamente, entre Lévi-Strauss de um lado e Fernand Braudel de outro, quando, 

segundo Revel, o projeto unificador das ciências humanas, sob a marca do estruturalismo, irá 

revelar, de certa maneira, a retomada do projeto de Durkheim e seus discípulos.
23

  

Para Roger Chartier, esse crescimento vertiginoso das Ciências Sociais no campo 

acadêmico francês, atestada, segundo ele, por taxas de crescimento de seus efetivos em até 

300%, entre os anos de 1963 a 1967, fez com que a História reagisse no sentido de manter sua 

posição hegemônica no campo acadêmico. Nesse momento, tal estratégia seguirá o programa 

dos Annales, ou seja, irá no sentido da captação das contribuições teóricas das ciências rivais. 

Diz o autor:  

O desafio lançado à história pelas novas disciplinas assumiu diversas formas, 

umas estruturalistas, outras não, mas que no conjunto puseram em causa os 

seus objectos — desviando a atenção das hierarquias para relações, das 

posições para as representações — e as suas certezas metodológicas — 

consideradas mal fundadas quando confrontadas com as novas exigências 

teóricas. Ao aplicar em áreas até então estranhas aos interesses da história 

econômica e social normas de cientificidade e modelos de trabalho 

frequentemente decalcados das ciências exactas (como a formalização e a 

modelização, a explicitação das hipóteses, a investigação em grupo) as 

ciências sociais conquistadoras iam minando o domínio da história nos 

campos universitário e intelectual. E ao importar da área das disciplinas 

literárias novos princípios de legitimidade, que desqualificavam a história 

enquanto disciplina empírica, tentavam converter a sua fragilidade 

institucional em hegemonia intelectual.
24

 

 

Ao desafio lançado, a resposta da História será a manutenção do programa 

interdisciplinar dos Annales que irá converter-se, segundo Chartier, em novos objetos, tais 

como a história das mentalidades, a história serial e mesmo o retorno da história social. Para o 

autor, com esses objetos novos, a História pôde experimentar tratamentos inéditos tomando de 

empréstimo as contribuições das ―disciplinas vizinhas: foi o caso das técnicas de Análise 

Linguística e Semântica, dos meios estatísticos utilizados pela Sociologia ou de alguns 

modelos da Antropologia‖.
25
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Com isso, nota-se que a interdisciplinaridade, que caracteriza a historiografia produzida 

em torno da revista Annales, é explicada não só pela tentativa dos seus historiadores de 

renovarem seus conceitos, problemas e métodos, a partir do diálogo com as Ciências Sociais, 

bem como revela uma estratégia, claramente, marcada pela busca de manutenção e ampliação 

de posições intelectuais no campo acadêmico francês.  

Os historiadores da terceira geração dos Annales, dando continuidade ao programa 

interdisciplinar do grupo, vendo-se mais uma vez provocados pelas ameaças que continuam a 

partir das Ciências Sociais, notadamente, do estruturalismo nas suas mais diferentes acepções 

e, especificamente, pelo estruturalismo antropológico, irão mais uma vez responder à 

provocação com a incorporação e apropriação das contribuições teóricas das vizinhas 

ameaçadoras. Para Jacques Revel, a resposta ao ―breve, porém, intenso momento 

estruturalista‖, será uma vez mais a efetivação do programa dos Annales, desta vez 

representado por uma tentativa de hibridização, evidenciada pelo sucesso da chamada 

antropologia histórica. Esta, segundo o autor, ―assegurou empiricamente a presença e as 

posições dos historiadores sobre a maior parte dos terrenos ocupados pelas ciências sociais‖.
26

 

Ainda, segundo Revel, torna-se, nesse momento, imperativo, e mesmo algo ritualístico aos 

historiadores ―fundar seus procedimentos e seus resultados remetendo aos trabalhos de 

antropólogos e sociólogos, a partir de agora, seus parceiros privilegiados‖.
27

 

Do ponto de vista institucional, a terceira geração dos Annales passa a ocupar as 

posições de domínio da revista de forma colegiada, com o diretório composto por André 

Burguière, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie e Jacques Revel. Para 

tanto, o preço a se pagar para a confirmação dessas posições hegemônicas será o abandono 

dos grandes espaços econômicos braudelianos, o refluxo do social para o simbólico e o 

cultural.
28

 No entanto, para que isso pudesse ocorrer, a terceira geração do grupo irá retomar a 

contribuição braudeliana do tempo estrutural, sendo paradoxal que abandonem os temas do 

mestre da segunda geração, ao mesmo tempo em que incorporaram as categorias do tempo 

imóvel ou estrutural.
29

 

Com isso, o fenômeno epistemológico chamado de antropologização da história, 

apontado como característica da terceira geração dos Annales, faz parte de um processo 
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histórico que caracteriza todas as gerações do grupo, na medida em que todas procuraram 

contatos epistêmicos com as Ciências Sociais. A singularidade da Nova História está, 

portanto, não somente no seu caráter interdisciplinar, mas está justamente na 

interdisciplinaridade em que a Antropologia será mais privilegiada que as demais Ciências 

Sociais.  

1.3. Os Annales e a interdisciplinaridade  

Para Igger e Wang, a historiografia do século XX precisa ser pensada numa perspectiva 

global, ou seja, para esses autores, a produção do conhecimento histórico passa também por 

um processo de globalização. Tal fenômeno indicaria um processo de modernização da 

historiografia atrelada, diretamente, a uma busca constante por bases mais científicas na 

realização das pesquisas historiográficas, perceptível na ênfase cada vez maior que é dada à 

escrita da história baseada no exame crítico das evidências e fontes por profissionais 

treinados, especificamente, para tal tarefa. Para os autores, tal processo ocorre globalmente, 

em fins do século XIX e início do século XX, com elementos do método rankeano sendo 

perceptíveis em diferentes partes do globo.
30

 

Nesse sentido, para os autores, vários fenômenos historiográficos podem ser 

visualizados nessa escala globalizada. A interdisciplinaridade é um desses fenômenos que 

podem ser visualizados em diferentes contextos historiográficos. A perspectiva que procura 

identificar a História como uma ciência social, como mais uma das ciências do homem, é 

vista pelos autores como fator explicativo para a aproximação da História com as Ciências 

Sociais, em diferentes contextos nacionais. Na historiografia norte-americana, os 

interlocutores privilegiados seriam os modelos quantitativos e também aqueles oriundos da 

sociologia weberiana e, ainda, da economia.
31

 Na Alemanha do pós guerra, a modernização 

do conhecimento histórico também significará a busca da transformação da História em uma 

das Ciências Sociais, e para a efetivação desse processo, a colaboração de historiadores 

alemães com sociólogos, economistas e cientistas sociais será uma realidade, perceptível em 

trabalhos interdisciplinares e em associações de pesquisadores dedicados à compreensão da 

história recente da Alemanha.
32
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Sendo assim, a tal propalada interdisciplinaridade dos Annales, visto como a grande 

marca característica do grupo insere-se dentro de um processo global de modernização do 

conhecimento histórico, não sendo exclusividade dos franceses. Para Fernando Novaes,
33

 

pode-se falar de uma história tradicional – que não mantém relações epistêmicas com as 

Ciências Sociais – e uma História Moderna, marcada, profundamente, pelo relacionamento 

com as Ciências Sociais. Novaes caracteriza tal diálogo, não só exemplificado por ―debates, 

polêmicas, congressos, simpósio, mesas-redondas, etc.; a partir do século XIX, com a 

emergência das ciências sociais, há um diálogo implícito na produção historiográfica, bem 

como nas ciências do homem (...)‖.
34

  

Embora fenômeno global da historiografia moderna, a interdisciplinaridade dos Annales 

guarda características próprias, assim como a de outras historiografias nacionais, contudo, 

dada a importância da historiografia francesa dentro do campo historiográfico brasileiro, nas 

linhas seguintes vamos nos dedicar a analisar as peculiaridades da interdisciplinaridade dos 

Annales. José Carlos Reis discute se tal interdisciplinaridade da História com as Ciências 

Sociais, que também pra ele define a escola dos Annales, teria constituído um novo 

paradigma científico. Para o autor, no sentido sociológico do termo, como definido por 

Thomas Khun, sim, existe um paradigma novo nos Annales, ou seja, existe uma comunidade 

de historiadores com interesses comuns, formação semelhante e prática acadêmica mais ou 

menos coesa. Contudo, do ponto de vista filosófico, ou seja, que denota a criação de uma 

matriz disciplinar nova e coloca em jogo a criação de uma verdadeira revolução científica, 

não haveria um único paradigma, mas vários, de acordo com as interlocutoras com as quais a 

História dos Annales irá estabelecer seu diálogo interdisciplinar. Citando Jaques Revel, o 

autor mostra a:  

Existência de uma série de paradigmas particulares que se sucederam sem se 

eliminar; para ele, o que caracterizaria a continuidade e a unidade dos 

Annales, sem os constituir em uma ―escola‖ seria a manutenção da 

proposição central dos fundadores pelos membros atuais do grupo: retirar a 

história do seu isolamento e aproximá-la das outras ciências sociais. 

Enquanto associada às ciências sociais, a história teria se dotado de vários 

paradigmas, pois as ciências sociais são múltiplas, apesar de ter em comum a 

―objetivação do social‖. As alianças com as ciências sociais, nas três 

gerações, foram diferentes, sem que as associações anteriores fossem 

desfeitas quando da criação de uma nova. Assim, os Annales, fiéis ao 

espírito dos fundadores, teriam seguido sua orientação inaugural e, 

associando-se às diversas ciências sociais ao longo de sua história, teriam 
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adotado vários paradigmas, tornando mais complexa sua relação com os 

fundadores.
35

  

 

Dessa forma, para o autor, antes de falar de revolução científica pela produção de um 

novo paradigma historiográfico, mais adequado seria o termo ―programa‖ dos Annales, pois 

esse indicaria a proposição anteriormente apontada por Jacques Revel; não é um paradigma, 

mas vários que são abertos pelos Annales, com isso, o programa, ou seja, aquilo que 

caracteriza e constrói a continuidade entre as gerações da revista é justamente a 

interdisciplinaridade, extremamente rica e variada, que caracteriza os membros do grupo dos 

Annales. Readequando os termos de Khun, Reis conclui: ―a mudança substancial que o 

programa dos Annales realizou pode ser chamada de revolução científica e a ―luta‖ que exigiu 

a implementação desse programa pode ser descrita como ―confronto de paradigmas‖, em um 

sentido menos preciso do termo.‖
36

 Com isso, a luta por espaço no campo acadêmico francês 

é característica marcante da luta de paradigmas que constituiu o programa dos Annales.  

1.4. A Antropologização da Nova História 

Depois de refeito, ainda que parcialmente, algumas das questões suscitadas pelo diálogo 

da História com a Antropologia, diálogo esse que revelou toda a dimensão 

socioepistemológica do relacionamento que se deram entre disciplinas irmãs, vizinhas ou 

rivais, é chegada a hora de apontar, efetivamente, como se deram as apropriações temáticas, 

teóricas, conceituais e metodológicas levadas a cabo pelos historiadores no relacionamento 

com a Antropologia. Diante desse percurso tortuoso, a pergunta que fica é: qual é exatamente 

a contribuição que a Antropologia fornece aos trabalhos dos historiadores dos Annales? Seria 

um método? Conceitos? ou os novos temas? Para responder a tais questionamentos, 

buscaremos ouvir alguns dos historiadores, protagonistas ou não, desse debate epistemológico 

e interdisciplinar.  

De antemão, adiantamos que nossa análise, e isso é, de certa maneira, consensual, 

indica, principalmente, que a primeira e mais relevante contribuição está, sobretudo, marcada 

pelos temas antropológicos apropriados pelos historiadores da Nova História a partir das 

relações com a Antropologia; a argumentação subsequente visa a demonstração dessa 

assertiva. Apesar disso, devemos também apontar que algumas teorias ou conceitos se fazem 

presentes, e também, procedimentos metodológicos, etnográficos, também aparecem.  
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Charles-Olivier Carbonell afirma, de forma categórica, que a Nova História é a história 

antropológica, ou, em outros termos, confirma que o que de fato caracteriza a Nova História é 

a sua antropologização. Para o autor, tal processo deu origem a outra história, uma história 

diferente. Para Carbonell, essa história é diferente, primeiramente, porque o diálogo com a 

Antropologia modifica as perspectivas temporais do historiador, indo, então, em busca dos 

acontecimentos repetitivos, tais como as festas religiosas, ou mesmo, aos aspectos biológicos 

da existência, como nascimentos, casamentos e a morte. Mais significativo, é a redescoberta 

de um espaço mais humanizado, sobretudo, na França, onde a antropologização da história irá 

conduzir os historiadores ao mundo rural, sobretudo no medievo e ao Antigo Regime.
37

  

Ao mesmo tempo, há ganhos para a história social, pois ―a antropologia conduz o 

historiador a destacar certas estruturas sociais mais ou menos marginalizadas nas sociedades 

evoluídas; conduz, igualmente, a tornar complexas a visão da dinâmica social‖.
38

 Com isso, 

ganha espaço a história familiar, dos laços de parentesco, a história das mulheres, incluindo a 

questão das faixas etárias e dos fenômenos de sociabilidade. E continua a apontar os temas 

que, então, abrem-se ao historiador: ―História da alimentação (hábitos, gostos, 

sensibilidades...), história do corpo (constituição, enfermidades, socialização do corpo, 

sexualidade, atitudes diante da vida e da morte...) eis alguns aportes da antropologia ao 

insaciável historiador‖.
39

 

Mas não são somente de temas que os historiadores irão alimentar sua fome de novos 

conhecimentos historiográficos, haverá também, segundo Carbonell, o aporte de conceitos 

talhados nos estudos antropológicos, que irão ajudar o historiador a compreender certos 

problemas colocados no tempo. Vejamos: 

É emprestado de Mauss a teoria da dádiva e de Sahlins a do gasto 

ostentatório, como Georges Duby a reinterpretou, em Guerriers et paysans, a 

história econômica da alta Idade Média; pegando emprestado de Polanyi o 

conceito de economia camponesa, E. Patlagean reinterpretou a de Bizâncio. 

Pegando emprestado de Evans-Pritchard o conceito de sociedade 

fragmentária, Lucette Valensi reinterpretou a da Tunísia dos séculos XVIII e 

XIX. A lista esta longe de ser completada....
40

  

Desse modo, notamos que o diálogo inclui não só a incorporação temática, mas também 

o uso e a apropriação de conceitos antropológicos que são inseridos na temporalidade com o 

                                                           
37

 CARBONELL, Charles-Olivier. Antropologia, etnologia e história: A terceira geração na França. In: 

NOVAES, Fernando A.; SILVA, Rogério F. da.  Nova História em Perspectiva. Op. Cit. p. 279-290.  
38

 CARBONELL, 2011, p. 287.  
39

 Idem, p. 288.  
40

 Ibidem, p. 290. 



36 

 

fito de ajudar os historiadores a interpretarem problemas tipicamente históricos. Na 

continuação de sua argumentação, Carbonell, mais uma vez, volta a apontar novos temas, tais 

como as crenças populares, os gestos cotidianos, as representações, as relações entre a cultura 

popular e a cultura de elite.  

Georges Duby, em seu ensaio de Ego-história, mostra-nos, em caminho semelhante ao 

de Carbonell como as leituras de antropologia lhe abriram os olhos a aspectos da realidade 

social até então negligenciados pelo historiador. Segundo Duby citado por Antonio Paulo 

Benatte: 

O que eu recebia da antropologia social estimulava-me também a me 

informar sobre os sistemas de imagens construídos e propagados com o 

objetivo de justificar e perenizar uma certa organização da produção e da 

distribuição das riquezas, e portanto a empreender o estudo dos ritos e mitos, 

a dar prosseguimento ao das relações de parentesco; convidava-me a 

imiscuir-me no interior das residências feudais, essas pequenas sociedades 

complexas das quais eu só percebera a crosta, no Mâconnais; obrigava-me 

sobretudo, a propósito desses seres que me limitara até então a classificar, a 

me situar com relação às formas exteriores do poder, a me interrogar sobre o 

que pensavam, sobre o que os levava a se comportarem uns com os outros 

desta ou daquela maneira, sem que disso tivessem plena consciência.
41

 

 

Nessa fala de Duby, chamamos a atenção para um aspecto interessante da relação de 

apropriação da História frente à Antropologia, pois o autor, nesse momento, não cita autores 

ou teorias, antes aponta a abertura da visão do historiador para problemas e questões do 

passado que antes ele não percebia, e que passou a notá-los no momento em que inseriu a 

Antropologia entre suas preocupações teóricas.  

O que nos diz Duby nos conduz à reflexão de André Burguière acerca do problema a 

qual discutimos, isto é, qual é exatamente a contribuição fundamental da Antropologia para a 

História? Para Burguière, a contribuição fundamental que a primeira fornece à segunda é 

sobretudo temática, mas para que isso ocorra, uma mudança de procedimento teórico e 

metodológico tem de ocorrer, ou seja, o historiador tem de introjetar um olhar antropológico 

sobre seu objeto, tem que vislumbrar, nas fontes de que dispõe, as estruturas ocultas, os 

sistemas lógicos que escapam ao primeiro olhar; precisa proceder, tal como o antropólogo 

estruturalista, à busca das estruturas inconscientes aos sujeitos históricos e, portanto, 

inconscientes ao observador, antropólogo ou historiador. Para tanto, as fontes seriais oferecem 

bom caminho, mas não o único. Diz o autor: 
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Como o etnólogo — que utiliza a distância que percebe entre sua própria 

cultura e a de seu terreno de observação para se desembaraçar de suas 

próprias categorias e reconstituir o sistema lógico da sociedade que estuda 

— o historiador pode explorar o caráter parcelar, não construído, dessas 

fontes brutas, para encontrar, para lá da realidade manifesta, os mecanismos 

e a lógica que explicam determinada conjuntura — o que se chama uma 

época — ou determinada evolução. O mesmo procedimento pode ser 

aplicado às fontes qualitativas ou literárias, na medida em que leva o 

historiador a interessar-se sistematicamente pelo que os discursos 

dominantes de uma sociedade dissimulam ou desprezam.
42

 

A proposta que Burguière defende é que o historiador adote os procedimentos do 

etnólogo, que realize, através das fontes seriais ou qualitativas, um trabalho de campo, 

tornado possível pela concepção do tempo estrutural, da longa duração, e que, a partir daí, 

encontre as estruturas inconscientes, as quais ele nomeia de ―sistemas lógicos‖ da sociedade 

estudada. Com isso, podemos sintetizar a perspectiva de Burguière numa forma teórico-

metodológica, ou seja, em primeiro lugar está a mudança do olhar, que agora procura as 

estruturas inconscientes ou sistemas lógicos; em segundo lugar, em decorrência dessa 

mudança teórica, estaria o privilégio dado às fontes seriais e qualitativas que precisam ser 

vistas com um outro olhar, notadamente, antropológico. 

Para reforçar, mais uma vez, tal assertiva teórica, Burguière compara o olhar do 

antropólogo com o do historiador, colocação que corrobora sua visão da relação das 

diferenças e das possíveis aproximações de historiadores com a Antropologia. Vejamos: 

Tudo se dá como se cada sociedade precisasse anular sua transferência para 

existir, cobrir seus rastros, tanto para si mesma como para o mundo exterior. 

O antropólogo está familiarizado, desde há muito, com esse princípio de 

opacidade que caracteriza toda realidade social. Ele sabe que é preciso 

contornar o que uma sociedade declara de si mesma para compreendê-la. Os 

historiadores, ao contrário, têm maior dificuldade para se afastarem da 

mitologia oficial, por terem muitas vezes contribuído para construí-la e 

transmiti-la.
43

  

Assim, o que propõe Burguière é uma mudança de procedimento teórico-metodológico, 

que o historiador se faça antropólogo no momento da pesquisa, que a história possa tornar-se 

antropológica, que sofra uma antropologização. Para o autor, a antropologia histórica não tem 

um domínio próprio, ela equivale a um procedimento de pesquisa, um procedimento que se 

apropria de táticas e técnicas de pesquisa tipicamente antropológicos, o que, em última 

instância, irá permitir ao historiador descobrir temas e objetos de pesquisa com os quais, antes 
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do diálogo com a antropologia, não estava apto a percebê-los claramente. Para o autor, tais 

temas já eram vistos antes na historiografia, contudo, agora passam a ser vistos com o viés 

antropológico. A antiga história dos costumes é, agora, história antropológica, que pode ser 

definida como uma história dos hábitos, todos eles, inclusive, os mentais.  

A seguir, no longo artigo publicado no dicionário de verbetes da Nova História, 

Burguière passa a elencar os temas e discutir os avanços que a historiografia tem tido nesses 

novos domínios. Com isso, o autor aponta a história da alimentação, a história do corpo, a 

história das doenças, a história dos comportamentos, na senda aberta por Norbert Elias, 

muitas décadas antes da antropologização da história; a história dos comportamentos sexuais, 

exemplarmente realizada por Foucault, a história das práticas de contracepção, a história da 

célula familiar e das estruturas de parentesco, citando ai inúmeras vezes a obra de Lévi-

Strauss. E, na conclusão de seu artigo, Burguière aponta as perspectivas dessa história 

antropologizada, com os estudos sobre as crenças populares, a vida cotidiana, a vida religiosa 

e o folclore; o estudo das representações, das maneiras de vestir, da organização do trabalho, 

das festas religiosas e políticas, das formas simbólicas e do imaginário e conclui:  

Encontrar esse vínculo mediante um inventário das significações e uma 

descrição das categorias que organizam um discurso mítico, determinar a 

simbólica dos gestos, eis a que se aplicaram, relativamente à sociedade 

medieval, as pesquisas pioneiras de Jacques Le Goff sobre as representações 

do tempo, do trabalho e o sobre o folclore religioso, ou as análises de 

Georges Duby sobre o sentido do donativo e da despesa ostentátória na 

sociedade da alta Idade Média. O livro de Yves Castan, Honestidade e 

relações sociais no Languedoc, descreve, a partir dos arquivos judiciais, cujo 

interesse antropológico já não precisa ser demonstrado, a força da noção de 

honra como valor de troca de comunicação na França meridional do século 

XVIII. As tentativas de análise estrutural feitas por J. Je Goff e E. Le Roy 

Ladurie a propósito do tema de Melusina, ou a propósito do guerreiro na 

floresta por J. Le Goff e P. Vidal-Naquet, nos mostraram que era possível, 

através da analise dos sistemas de representação, não só ligar entre si os 

diferentes níveis de expressão de uma época e definir seu modelo, como 

também encontrar nessas ―prisões da longa duração‖o fio do tempo e da 

lenta mutação das categorias que inspiram o movimento da história.
44

 

Primeira e fundamental constatação, caminho profícuo e virtuoso o aberto à história 

pelo diálogo antropológico. A longa citação justifica-se por si mesma, são vários os temas 

abertos à história, que apresentam sua vitalidade conquistadora e dão mostras da sedução da 

Nova História sobre o grande público. Ao mesmo tempo, a constatação de que tantos temas 
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novos pedem a abertura metodológica, o empréstimo de conceitos e de categorias heurísticas 

que auxiliem os historiadores a fornecerem explicações convincentes aos seus novos objetos.  

Para Fernando Novaes, pode-se apontar o brilho adquirido pela Nova História sobretudo 

à sua abertura temática, resposta da história à ―crise dos paradigmas‖ que, então, assolava as 

ciências sociais nos anos 70. Para Novaes, a resposta à crise fora, justamente, a incorporação 

dos temas e objetos antropológicos nos estudos historiográficos, sem, contudo, uma 

significativa mudança nos procedimentos, na criação de novos métodos ou interpretações.  

Para o autor, os três volumes do Faire de l`Histoire revelam antes a abertura temática 

do que uma verdadeira riqueza teórica; para ele os artigos do manifesto da Nova História 

antes revelam uma ―pobreza capuchina‖, com apenas algumas exceções. Segundo Novaes, tal 

constatação nos remete à própria natureza do métier, ou seja, a formação do historiador, 

quanto à especificidade do conhecimento que este produz, bastante diferente daquele das 

ciências sociais, ―o seu objeto indelimitável, e seu método consiste na utilização de conceitos 

das outras ciências humanas, historicizando-os, isto é, contextualizando-os no seu tempo‖.
45

 

Ora, a fala de Novaes, então, leva-nos a mais uma vez a retomar a reflexão de 

Burguière, pois, como vemos, a abertura temática é a tônica do diálogo da História com a 

Antropologia; e através desse diálogo, o historiador necessita, para explicar e conceitualizar 

seus objetos históricos, apropriar-se também de procedimentos de pesquisa e de conceitos 

explicativos. Porém, fala-se de apropriação de temas, conceitos e métodos de pesquisa, e não 

na criação de novos procedimentos. Nesse sentido, para Novaes, todas essas apropriações não 

mudam o caráter da Nova História, que continua essencialmente a mesma, apenas renovada 

pela abertura temática.  

Para François Furet, o diálogo da História com a Antropologia compreende duas 

dimensões, inseparáveis e complementares. De um lado, estaria a abertura temática propiciada 

pelos objetos emprestados da etnologia, e de outro, como consequência da primeira dimensão 

desse diálogo, estaria a transformação dos métodos da história, sobretudo ligada às novas 

fontes com as quais a pesquisa será realizada, principalmente, para dar conta de objetos novos 

às preocupações do historiador. Com isso, Furet aponta o ―recurso sistemático às fontes não 

escritas, a utilização crescente, no interior do escrito, de documentos estatísticos ou pré-

estatísticos, ou a análise textual de tipo estrutural (...)‖.
46

 Sendo assim, para Furet, a 
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antropologização da História, que apontamos como característica fundamental da Nova 

História se deu na abertura temática e, consequentemente, na reorganização da ideia de fonte 

histórica e do seu tratamento num fenômeno inseparável.  

Com clara mudança metodológica, pois para a realização dessa história, está a 

necessidade da mudança da própria noção de fonte histórica, que se amplia, 

consideravelmente, para que essa história pudesse ser realizada. A observação que tudo é 

fonte para a história, a tão conhecida máxima dos Annales, será aqui considerada e agora os 

historiadores optam por fontes massivas, seriais, que possam revelar a mudança, mas também 

a permanência, o duradouro, enfim, as estruturas sociais. Os documentos agora:  

se referem à vida cotidiana das massas anônimas, à sua vida produtiva, à sua 

vida comercial, ao seu consumo, às suas crenças coletivas, à suas diversas 

formas de organização da vida social. Os documentos não são mais ofícios, 

cartas, atas, editais, textos explícitos sobre a intenção do sujeito, mas listas 

de preços, de salários, séries de certidão de batismo, óbitos, casamento, 

nascimento, fontes notariais, contratos, testamentos, inventários. A 

documentação massiva e involuntária torna-se prioritária em relação aos 

documentos voluntários e oficiais. Os documentos são arqueológicos, 

pictográficos, iconográficos, fotográficos, cinematográficos, numéricos, 

orais, enfim, de todo tipo. Todos os meios são tentados para vencer as 

lacunas e silêncio das fontes, mesmo, e não sem risco, os considerados como 

antiobjetivos.
47

  

 

Podemos concluir, então, que a antropologização da Nova História se dá, 

primeiramente, como caracterizada pela abertura temática, ou seja, pela descoberta e a 

incorporação por parte dos historiadores de temas antropológicos que passam a fazer parte das 

preocupações de pesquisa dos historiadores dos Annales. Paralelo a isso, percebemos que 

determinados temas vão exigir do historiador a realização de outras formas de apropriação 

frente à Antropologia; certo tema exigirá que o historiador reveja sua noção de fonte histórica, 

que utilize uma fonte material ou serial; e mais, outro tema pode exigir do historiador que este 

incorpore determinado conceito explicativo, oriundo dos estudos antropológicos, um conceito 

que seja basilar e possa ajudá-lo a compreender o objeto perseguido.  

Jacques Le Goff e Pierre Nora, na apresentação da obra coletiva Faire de l´histoire, 

publicada em três volumes, em 1974, apontam que a mesma destina-se a anunciar novas 

formas de produção do conhecimento histórico; os autores têm clara consciência do objetivo 

da obra em marcar posições dentro da historiografia francesa, seja na suposta continuidade 

com as gerações anteriores, seja pela perspectiva, da qual partilham e acreditam, de estarem 

                                                           
47

 REIS, José Carlos. Tempo, História e Evasão. São Paulo: Papirus Editora, 1994. p. 126. 



41 

 

construindo uma historiografia nova, a partir dos modelos fornecidos pela Antropologia e 

outras Ciências Sociais. Para os autores, a História sofre, nesse momento, ataques que partem 

das Ciências Sociais, e, em resposta a esses ataques, a História vê-se seduzida pelos seus 

contendores. Para Le Goff e Nora, a ―etnologia exerce aqui a atração mais sedutora (...) 

conduzindo a (...) a história na direção da história lenta, quase imóvel, da longa duração 

braudeliana‖.
48

  

Com isso, esses autores corroboram nossa afirmação nas linhas iniciais desse capítulo, 

de que a Nova História define-se pela incorporação temática. Para os autores, ―(...) a história 

se afirma como nova, ao anexar novos objetos que até agora lhe escapavam e se situavam fora 

de seu território. A fome excessiva sofrida, hoje em dia, pela história poderia conduzir-nos a 

multiplicar os exemplos‖.
49

 Na impossibilidade de reunir todos esses exemplos abertos à 

história, os autores entendem estarem reunindo, na obra, aqueles mais significativos.  

Na apresentação do dicionário de verbetes, acima citado, Le Goff, mais uma vez, 

reafirma os vínculos da Nova História com as Ciências Sociais e com Antropologia em 

especial, originando, inclusive, um domínio próprio, específico, que é a antropologia 

histórica. Segundo Le Goff: ―(...) sabe-se que a história, nesses últimos anos, estreitou 

vínculos sobretudo com a antropologia e que um novo campo geral — se não uma nova 

ciência — se desenvolve no âmago da história nova: a ―antropologia histórica‖‖.
50

 

E mais, alguns significativos trabalhos da Nova História como, por exemplo, A Visão 

dos Vencidos de Nathan Wachtel, combinam o olhar do historiador com o do antropólogo. A 

história da cultura material é outro domínio apontado por Le Goff em que se pode ver a união 

da História com a Antropologia e com a Arqueologia. O livro de Emmanuel Le Roy Ladurie, 

o Montaillou, aldeia da Occitânia, de 1294 a 1324, é obra importante da Antropologia 

Histórica. Para Le Goff, toda história que procura uma aproximação com outras Ciências 

Sociais, seja a Geografia, Psicanálise ou a Antropologia, almeja, na verdade, a totalidade, com 

isso, coloca-se dentro da tradição dos Annales que aspira à história total.
51

 

Uma vez mais, ainda na apresentação do dicionário de verbetes A História Nova, Le 

Goff atribui ao diálogo com a Antropologia a abertura de novos objetos, ―em geral 
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reservados, até então, à antropologia (o leitor encontrará aqui exemplos nos verbetes 

Alimentação, Corpo, Gestos, Imagens, Livro, Mito, Sexo)‖.
52

 E corroborando, mais uma vez, 

nossa leitura da Nova História, Jacques Le Goff mostra que o desenvolvimento da história, na 

perspectiva da longa duração, propiciou ―a aproximação entre a história e aquela ciência 

humana que estudava sociedades ―quase imóveis‖ — a etnologia ou, como se diz mais 

naturalmente hoje, a antropologia‖
53

 desdobrando-se, a partir da obra de Marcel Mauss, para 

os interesses das técnicas do corpo, tais como as maneiras de se alimentar, vestir, morar, e 

outros. Para Le Goff, a Nova História estabelece, de forma bastante variada, um rico diálogo 

com as ciências sociais e humanas, tais como a Economia, a Geografia, a Psicologia, a 

Linguística, e mesmo a Matemática, mas tem, na Antropologia, uma ―interlocutora 

privilegiada‖.  

Se, por um lado, observamos a ascensão da Nova História antropologizada dentro de um 

contexto de aproximação da História com a Antropologia, que envolveram debates e disputas 

de espaços institucionais, e ainda, a incorporação de temas e práticas de pesquisa, por outro 

lado, tal processo será visto como exemplar de uma crise epistemológica mais profunda, que 

envolve a crise do racionalismo moderno, a crise do pensamento marxista, dentro e fora da 

academia, e a presença dos espectros do relativismo. Com isso, enquanto os membros da 

terceira geração dos Annales enaltecem o processo e se anunciam como praticantes de uma 

nova historiografia, outsiders apontam as crises que envolveram as ciências sociais e humanas 

com as responsáveis diretas pela ascensão da Nova História antropologizada.  

Com isso, uma questão relevante para a compreensão desse processo de 

antropologização da História, representado pela terceira geração dos Annales, mas também 

observado em outros campos de estudos históricos, tais como aqueles do Marxismo Cultural 

inglês, da Micro-história italiana, da História política e mesmo da História Econômica,
54

 

passando ainda pela chamada Nova História Cultural é a chamada crise do paradigma 

iluminista, tão presente nos modelos de produção historiográfica, representada pela 

modernização do conhecimento histórico que teve lugar em fins do século XIX e início do 

século XX.  

Com efeito, para Ciro Flamarion Santana Cardoso, coexistem dois paradigmas 

hegemônicos na cultura historiográfica. O primeiro deles, nomeado por ele de paradigma 
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iluminista ou moderno, congrega tanto os historiadores marxistas, quanto aqueles ligados à 

Nova História até 1968, ou seja, da primeira e segunda geração dos Annales. Esses 

historiadores estão unidos no mesmo paradigma por uma série de características, sendo a 

principal a ênfase numa história científica e racional.
55

 Por outro lado, a partir de 1968 

assistir-se-ia a ascensão de um novo paradigma de produção historiográfica, chamado por 

Ciro Flamarion de paradigma pós-moderno,
56

 caracterizado, por sua vez, pelo extremo 

relativismo, pela ênfase na interpretação hermenêutica e na ausência quase completa de 

caráter científico, haja vista que tal conhecimento não se alicerça mais em modelos 

científicos, racionais e objetivos.  

Ora, o paradigma pós-moderno, seria, exatamente, aquele da Nova História da terceira 

geração dos Annales e sua ascensão esteve fortemente marcada pela crise do marxismo, por 

um lado, e, por outro, pela própria crise da razão moderna iluminista. Com isso, a 

antropologização da História é fenômeno explicado também pela crise dos modelos racionais 

de produção do saber historiográfico.  

Para Frank Ankersmit, a História pós-moderna guarda certas características que a 

aproximam da Antropologia. Para o autor, nesse modelo de produção historiográfica a 

contextualização é substituída pela descontextualização, isto é, pela tentativa de analisar as 

partes constitutivas do passado em sua independência democrática e individualista, 

sobremaneira exemplificada pelo relativismo exagerado da ausência de pontos de vista, o que 

naturalmente fragiliza o saber histórico. Por outro lado e disso decorrente, o autor mostra que, 

nessa história pós-moderna, o passado deixa de ser visto como um todo coerente e unitário, 

tornando-se, ao contrário, uma soma anárquica ou democrática de estratos, que já não 

possuem hierarquias ou preponderâncias de uns sobre os outros, como no marxismo, em que o 

econômico pode determinar ou explicar a superestrutura. Por fim, Ankersmit mostra que 

nessa história "as diferenciações tão naturais entre o "essencial" e o "contingente" entre o ser e 

o parecer, entre estrutura e acontecimento, dão lugar a um passado que é mera superfície e sob 

o qual não há nenhum sentido oculto a descobrir".
57

 Dessa forma, as conceitos tais como 

povo, ou nação, camada social ou instituição explicam-se na história de cada um deles, sem 

necessidade de criar relações entre essas. 
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Essa história pós-moderna, nessa acepção, guardaria pouco ou nenhum apreço pelas 

transformações históricas que se dão em profundidade, explicando, então, afinidade dessa 

história com a Antropologia, podendo essa relação produzir anacronismos e 

descontextualizações radicais, pois esse "fascínio com o qual a história pós-moderna observa 

a antropologia atesta seu anseio de separar os fenômenos históricos de suas raízes no 

passado".
58

 

Tal paradigma teria levado, então, a uma total relativização do conhecimento histórico, 

a uma hermenêutica radical, dos lugares de produção, dos seus produtores e do próprio 

passado, sendo a antropologia de Geertz a referência teórica central desse paradigma, 

juntamente, com outras formas de relativismo cultural.
59

 Para Ciro Flamarion, a emergência 

desse paradigma está conectada às questões do contexto histórico, dos anos 60 e 70, e suas 

conseqüências seriam a preferência aos novos temas da Nova História, tais como, a História 

do Imaginário, das Mentalidades, do Cotidiano, dos Sentimentos, da Família, da infância etc, 

em detrimento das grandes sínteses e análises políticas e econômicas caras ao paradigma 

iluminista. O resultado disso seria a História ter entrado num relativismo inconsequente, que 

dá margem à crise pós-moderna que atinge o conhecimento histórico, notadamente, a partir da 

virada linguística, e mais, o esvaziamento da história política e econômica, fazendo da 

História um ente inofensivo.  

Uma das consequências marcantes de todas essas mudanças de paradigma 

historiográfico, marcadas, então, pela crise do paradigma iluminista e pela ascensão do 

paradigma pós-moderno, seria aquela apontada por Lawrence Stone no célebre artigo: O 

Retorno da Narrativa: reflexões sobre uma velha nova história.
60

 Elencando motivações 

semelhantes a essas até aqui discutidas, Stone mostra que um dos aspectos importantes da 

Nova História é justamente o retorno a formas antigas de se proceder na escrita dos textos de 

história, que abandonam as explicações de caráter estrutural, cientificista, dos modelos 

econômicos do marxismo e da história total e do quantitativismo em nome, agora, de uma 

história que se preocupe com o que pensavam e sentiam as pessoas do passado histórico, 
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interessando-se então por aspectos, até então, negligenciados da vida de indivíduos comuns e 

grupos pequenos.
61

 

Na senda aberta pelo diálogo com a Antropologia de Geertz, de Evans-Pritchard, Mary 

Douglas e Victor Turner, Lawrence Stone aponta que as questões, colocadas pelos anos finais 

dos anos 60 e início dos anos 70, somadas às crises do paradigma iluminista, teriam levado os 

historiadores a uma história do tipo narrativa, ou seja, mais preocupada com um arranjo 

descritivo do que analítico, cujo foco está mais no homem em detrimento das circunstâncias, 

mais ligada ao particular, ao específico. Enfim, trata-se de um modelo de escrita da história, 

mais próximo à Literatura, e que, consequentemente, afeta as formas e os conteúdos da 

historiografia.
62

 Desse modo, o retorno da narrativa é mais um dos fatores presentes na crise 

do paradigma iluminista, mais um dos fatores que explicam a sedução dos historiadores pela 

Antropologia, sendo ao mesmo tempo causa e consequência do surgimento da Nova História 

Antropologizada.  

Embora nessa pesquisa nosso escopo de análise seja a historiografia dos Annales, 

especificamente da terceira geração do grupo, é importante perceber, sobretudo pelos 

objetivos de pesquisa apontados na introdução, que os estudos de caráter interdisciplinar da 

História com a Antropologia, também conhecidos como estudos culturais, atravessam as 

fronteiras da França, e mais, atravessam as fronteiras da terceira geração do grupo.  

Conforme já apontado por Iggers e Wang, a interdisciplinaridade da História com as 

Ciências Sociais é fenômeno observado nos Estados Unidos, Alemanha, Índia, Japão e 

mesmo a Rússia, com a presença de estudos que guardam relação de proximidade com a 

Antropologia sendo também uma realidade nessas paragens.
63

 Desse modo, os autores 

mostram como o marxismo ortodoxo voltou-se à antropologia entre os historiadores ingleses, 

como Thompson e Hobsbawm, e ainda, mesmo historiadores da União Soviética teriam 

praticado estudos de caráter cultural, ultrapassando as fronteiras em direção à Polônia e 

Hungria.  

Ao mesmo tempo, é mister lembrar a influência que a Antropologia irá exercer na 

Micro-História italiana e suas congêneres, sendo notório os textos de Ginzburg a respeito. 

Nesse caso, é também conhecida a utilização por esse historiador das contribuições da 
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antropologia de Geertz. Ainda, é possível perceber tal relação na micro-história alemã, lá 

conhecida por História do Cotidiano.
64

 

Ultrapassando fronteiras regionais, a interdisciplinaridade da História com a 

Antropologia foge, naturalmente, à esfera de atuação da terceira geração dos Annales. A 

influência dessa geração será marcante nos historiadores da geração seguinte, capitaneada por 

Roger Chartier, que irá dar continuidade aos estudos culturais, sob o signo da História das 

Representações, das Práticas culturais, da Cultura Material, da História dos Sentimentos e da 

Sociabilidade, do Corpo, do Cheiro. E ainda, a utilização do termo cultura, em estudos dos 

mais díspares, tais como cultura política, cultura econômica, cultura das massas, cultura 

popular, entre outros.
65

 

Peter Burke chega a discutir, apoiando-se no livro de Lynn Hunt,
66

 se a História agora 

chamada Nova História Cultural estaria constituindo um novo paradigma na produção 

historiográfica, apontando que a utilização do termo Nova História Cultural teria sido criada 

para a distinção com a Nova História da terceira geração dos Annales. Não sendo nossos 

objetivos de pesquisa repensar tais compartimentos da Nova História e da Nova História 

Cultural,
67

 pensamos que existe uma continuidade natural entre uma e outra, obviamente que 

mantendo suas especificidades, ambas guardam relações sociológicas e epistemológicas.  

1.5. Diacronia sincrônica: a emergência de um novo tempo histórico 

Um capítulo especial desse debate entre História de um lado e a Antropologia de outro, 

principalmente, no que diz respeito às questões epistemológicas e relativas ao tempo 

histórico, envolvem os debates entre Lévi-Strauss e Fernand Braudel. As reflexões de ambos, 

implicam características anteriormente discutidas, mas as respostas de Braudel aos ataques do 

etnólogo estruturalista são base importante da reflexão em torno do tempo histórico na 

terceira geração dos Annales.  

Com os ataques dirigidos à História, a partir do estruturalismo de Lévi-Strauss, com o 

seu: Antropologia Estrutural, publicado em 1958, com a introdução História e Etnologia, 

publicado quase dez anos antes em forma de artigo, os historiadores podem repensar suas 

categorias de tempo. Sem dúvida que as colocações de Lévi-Strauss sobre a História, ora 
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apontando sua importância, ora negando completamente sua cientificidade perante o 

cientificismo que o estruturalismo representava, permite a História uma oportunidade de, a 

partir desse diálogo conflituoso, reconstruir aquilo que é a base primeira do conhecimento 

histórico, qual seja, a noção de tempo histórico.  

Os ataques do estruturalismo etnológico possibilitam a História repensar algumas de 

suas bases teóricas, notadamente a partir da resposta de Braudel, com as novas perspectivas 

do tempo por ele edificadas. É possível uma história estrutural? Existe estrutura na história, 

história e estrutura são termos excludentes? Vale a pena seguir esse debate, pois, a partir dele, 

poderemos perceber especificidades da relação da História com as Ciências Sociais, no 

contexto francês. 

Mais uma vez, o que está em jogo nessa contenda é a disputa pelos espaços 

institucionais na academia francesa. Tal constatação pode ser corroborada pela fala do próprio 

Lévi-Strauss, pois no artigo citado, ele diz:  

É forçoso constatar que a História se ateve ao programa modesto e lúcido 

que se tinha proposto e que prosperou segundo suas linhas (...) a etnografia e 

a etnologia desabrocharam no curso dos últimos trinta anos, numa prodigiosa 

floração de estudos teóricos e descritivos, mas a custa de conflitos, 

discórdias e confusões onde se reconhece o transposto ao próprio seio da 

etnologia o debate tradicional que parecia opor a etnologia em seu conjunto 

a uma outra disciplina, a história, igualmente considerada em seu conjunto.
68

 

 

Como temos apontado, a partir de Certeau, esse debate é sempre socioepistemológico, 

pois as questões que envolvem a disputa institucional desdobram-se nas formulações 

epistemológicas que visam diferenciar os alicerces do conhecimento que tais disciplinas 

produzem. Nesse sentido, segundo José Carlos Reis, Lévi-Strauss têm dois inimigos a 

enfrentar: a Sociologia e a História. Com relação à primeira, Reis aponta que, para Lévi-

Strauss, a etnologia iria ou suprimir ou absorver totalmente a Sociologia. Já com relação à 

História, quem ocuparia o lugar dos historiadores seria o etnógrafo, que coletaria os dados que 

serviria à análise etnológica.
69

 Com isso, como apontado por Revel acima, o estruturalismo 

recoloca em pauta o projeto durkheimiano de relegar à História a um papel de segundo plano, 

desta vez com a preeminência da etnologia estrutural, em vez da sociologia de Durkheim.  
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De início, Lévi-Strauss mostra-se mais afeito à História, colocando-a como 

conhecimento complementar à etnologia, a primeira dedicada ao homem no tempo e a 

segunda, em busca do homem em outros espaços, e ainda, propõe, inclusive, a possibilidade 

de uma história estrutural, uma história que ultrapasse o dualismo entre evento e estrutura. 

Contudo, logo Lévi-Strauss prepara as armas para o ataque definitivo, criticando a 

especificidade do conhecimento histórico e negando a este conhecimento qualquer 

possibilidade de cientificidade. José Carlos Reis enumera quatro tipos de ataque que partem 

da pena do etnólogo, que sintetizamos: a história estuda fatos que são abstratamente 

construídos pelo historiador; o devir histórico é contraditório e ilusório quando tomado num 

sentido contínuo, pois o tempo é marcado pela descontinuidade; os registros históricos, ou 

seja, as fontes não passam de interpretações, o que invalida tanto os eventos como suas 

interpretações; por fim, o historiador vive sempre o dilema de escolher entre excesso de dados 

e explicação menor, ou dados de menos e explicações mal formuladas.
70

 

Apesar dos ataques elencados acima, a questão fundamental que invalida o 

conhecimento histórico e confere à etnologia maior cientificidade relaciona-se a uma 

diferença substancial, qual seja, o historiador estuda fatos superficiais, singulares, que 

aparecem na diacronia superficial dos fatos históricos, enquanto que o etnólogo ampara seu 

conhecimento no estudo das estruturas inconscientes. Estas assumem dimensão estrutural e 

como estruturas mudam pouco ou quase nada, mesmo quando atingidas por mudanças 

perpetradas pelos fatos históricos.  

Com isso, a História nunca será uma ciência, pois não tem capacidade de captar 

estruturas, haja vista sua preocupação com o superficial e singular, representado pelo estudo 

dos fatos históricos. A etnologia, pelo contrário, aspira à cientificidade, pois consegue, ao 

perseguir estruturas inconscientes, sincrônicas, perceber leis e fazer generalizações, o que em 

última instância a aproxima das ciências exatas.  

José Carlos Reis nos esclarece qual a função que a história exerce para a etnologia e 

como, afinal, essa se apresenta como anti-histórica, vejamos: 

(...) qual é a via para se atingir esta estrutura inconsciente? Por um lado 

Levi-Strauss continua valorizando a história, porque para a análise das 

estruturas sincrônicas é necessário recorrer a ela. A história mostra a 

superfície da sucessão de instituições, dos acontecimentos, permitindo à 

etnologia perceber abaixo deles a estrutura subjacente e a ordem permanente. 
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Este ―esquema subjacente‖ se reduz a algumas relações de correlação e 

oposição inconscientes. Fatores históricos múltiplos como guerras, 

migrações, pressão demográfica, fazem desaparecer clãs e aldeias, mas a 

organização social profunda e complexa permanece. Apesar dos eventos 

históricos, aparentemente desestruturantes, a estrutura inconsciente sempre 

se reestrutura, se reorganiza e restabelece. Mas, por outro lado, o 

estruturalismo de Lévi-Strauss é anti-histórico. Se a etnologia estrutural não 

é indiferente aos processos históricos e às expressões conscientes, ela os leva 

em conta para eliminá-los. Sua finalidade é atingir, além da imagem 

consciente e sempre diferente que os homens formam do seu devir, um 

inventário de possibilidades inconscientes, que não existem em número 

ilimitado e que oferecem uma arquitetura lógica do desenvolvimento 

histórico, que pode ser imprevisto , mas não arbitrário (...).
71

 

 

Desta maneira, o que importa não é saber como as coisas chegaram a ser o que são, 

como disse Franz Boas, o que importa é a captação das estruturas inconscientes, das estruturas 

culturais que são marcadas pela permanência e pela pouca ou quase nenhuma mudança. Desta 

maneira, Lévi-Strauss chega ao extremo ao advogar a concepção de que o intelecto humano é 

permanente e não afeito à mudança, o que colocaria em pé de igualdade sociedades primitivas 

e complexas, sendo a única diferença entre elas a relação que mantêm com a temporalidade, 

as primeiras negando-as, as ditas sociedades frias, e as segundas acatando a mudança, mas no 

nível sempre superficial dos acontecimentos e dos fatos históricos, são as tais sociedades 

quentes. Sendo assim, Lévi-Strauss esclarece que todas as sociedades têm história, muito 

embora nem todas aceitem tranquilamente as mudanças que o devir acarreta, preferindo, 

então, sua negação, sua imobilidade e a negação do tempo. 

Com isso, a busca das estruturas inconscientes, utilizando para isso as contribuições 

teóricas do estruturalismo linguístico é o que, então, marca a cientificidade do estruturalismo 

de Lévi-Strauss e que contribui de maneira substancial para seu ataque à História. Enfim, José 

Carlos Reis aponta três diferenças fundamentais entre história e etnologia em Lévi-Strauss: 

 
(...) a etnologia se opõe radicalmente à história em três aspectos: 

institucionalmente, porque disputa a preeminência entre as ciências sociais, 

para controlar as instituições de ensino e pesquisa; epistemologicamente, 

porque se opõe à história progressiva, evolutiva, teleológica, que considera 

ideológica e não científica, e propõe a busca da ordem subjacente, imóvel, 

permanente, que permite uma análise matemática, científica; politicamente, 

porque se opõe ao projeto utópico-revolucionário da modernidade, que 

acelera a história como produção de eventos dramáticos, e propõe uma 
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desaceleração conservadora da história com sua dissolução na ordem natural 

sagrada.
72

 

 

A obra de Fernand Braudel, O Mediterrâneo, representa aquilo de melhor que a História 

produziu como resposta dos historiadores ao conflito com a Antropologia, especialmente com 

os ataques que partem de Lévi-Strauss. Com efeito, no célebre artigo História e ciências 

sociais: a longa duração, publicado pela primeira vez na revista Annales, em 1958, Braudel 

mostra como ele construiu sua história do Mediterrâneo baseando-se numa nova concepção 

do tempo histórico, fazendo, ainda, um balanço do debate que envolvia história e 

estruturalismo, mostrando a real possibilidade de uma história estrutural, articulando evento e 

estrutura com a dialética dos três tempos.  

Desta maneira, Braudel não só reconstrói o percurso teórico por ele edificado na obra O 

Mediterrâneo, como também demonstra mais uma vez a estratégia dos historiadores dos 

Annales: transformar seus contendores em aliados, que são combatidos, recebidos e 

apropriados, algo semelhante ao que já fizera a primeira geração da revista no conflito com os 

Durkheimianos.
73

 Debate frutífero aos historiadores, pois, a partir dele, irão reconceber sua 

disciplina, teoricamente, com uma nova concepção do tempo histórico, como podem renovar 

seus temas e objetos, haja vista a floração que dará à história estrutural ou inscrita na longa 

duração.  

A noção de estrutura, ou mesmo, a concepção da história marcada pela perspectiva da 

longa duração tem em Braudel seu mais famoso defensor, mas antes dele, George Dumezil já 

praticava uma história estrutural da religião,
74

 e a primeira geração dos Annales já advogava a 

favor de uma história inscrita na longa duração.
75

 Contudo, será Braudel quem irá não só 

aplicar, empiricamente, como refletir teoricamente a relação entre história e estrutura, entre 

evento e longa duração, possibilitando às gerações seguintes pensar, tranquilamente, na 

relação entre tempo, história, mudança, estrutura e permanência, articulando categorias vistas, 

até então, como completamente opostas.  

A parte inicial do artigo de Braudel está dedicada a apontar as querelas que envolvem as 

ciências do homem, que tem procurado sistematicamente marcar suas posições e construir 
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entre elas ―fronteiras que a separam ou deixam de separar, ou ainda que as separam mal das 

ciências vizinhas‖
76

 motivadas, naturalmente, pela consagração e consolidação de seus 

espaços institucionais. Ainda nas primeiras linhas, Braudel mostra como Lévi-Strauss se 

propôs ao diálogo com a Linguística, a História e mesmo a Matemática.  

Contudo, Braudel mostra de maneira bastante irônica, como esse diálogo estabelece-se, 

na maioria das vezes, numa tentativa de negação do outro, o que dificulta um diálogo 

profícuo, uma vez que sua marca é a negação e a afirmação de uma disciplina sobre a outra. A 

História teria para Braudel postura distinta, ―talvez a menos estruturada das ciências do 

homem, aceita todas as lições de sua múltipla vizinhança e esforça-se em reverberá-las‖.
77

  

Com isso, apontando a necessidade de uma urgente convergência entre as ciências do 

homem, Braudel mostra como tal diálogo deve ser amistoso e pacífico, reconhecendo a 

contribuição que cada uma delas tenha a dar à compreensão do homem. Numa clara resposta a 

Lévi-Strauss, Braudel proclama que as novas ciências humanas não negligenciem as antigas, e 

que a convergência entre elas se dê justamente naquilo que opunha a História da 

Antropologia, ou seja, a querela da História de um lado e a estrutura de outro. Para o autor, a 

dimensão temporal é hábil para o conhecimento não só do passado como de toda a vida social 

atual. Dessa forma, é a questão do tempo que deveria realizar a convergência entre as ciências 

humanas, e sendo o tempo àquilo que confere à História sua especificidade, claro que é a 

História quem deverá liderar a tribo das ciências humanas. Nas palavras de Braudel: 

Uma razão a mais para assinalar com firmeza, no debate que se instaura 

entre todas as ciências humanas, a importância, a utilidade da história, ou, 

antes, a da dialética da duração, tal como ela se desprende do ofício e da 

observação repetida do historiador; em nossa opinião, nada pode ser mais 

importante, no centro da realidade social, que essa oposição viva, íntima, 

repetida indefinidamente, entre o instante e o tempo lento a escoar. Quer se 

trate do passado ou da atualidade, uma nítida consciência dessa pluralidade 

do tempo social é indispensável a uma metodologia comum às ciências 

humanas.
78

 

Fernand Braudel propõe que agora é a hora da História dar sua contribuição às demais 

ciências humanas, fonte do qual a História buscou revigorar suas práticas e estudos. Assim, o 

autor pretende falar sobre o tempo a todos aqueles vizinhos dos quais a História se serviu, vez 

ou outra. Falando sobre a dialética do tempo, especificamente sobre a longa duração, Braudel 
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acredita mostrar às ciências vizinhas a importância que a dimensão temporal pode fornecer 

enquanto categoria heurística à economia, à etnografia, à etnologia, mas não só, pois, 

compreender o tempo e valorizar sua dimensão heurística serviria ainda a sociólogos, 

psicólogos, linguistas, demógrafos, geógrafos e até mesmo a matemáticos.  

De forma que apreendemos, com essas colocações de Braudel, a preeminência que ele 

atribui à História, a ciência do devir, como saber que possa contribuir com todas as ciências 

humanas, inserindo o tempo em todas as dimensões do conhecimento sobre o homem. Ao 

fazê-lo, Braudel mostra a superioridade da História, deixando clara a posição hegemônica que 

esta deve ocupar entre as ciências humanas.  

Ao mesmo tempo em que ele aponta a necessidade da presença do devir histórico em 

qualquer análise voltada à compreensão do homem, como dimensão fundamental que a 

história possui à sua compreensão, Braudel aponta ainda, mesmo que de forma sutil, uma das 

características fundamentais da escola dos Annales, ou seja, o uso dos conceitos emprestados 

a ciências vizinhas, utilizando-os dentro da dimensão temporal. Com isso, mais uma vez, a 

História pôde tomar de empréstimo um conceito aparentemente anti-histórico, como o de 

estrutura, e inserí-lo na temporalidade, recriando esse conceito de acordo com a 

especificidade do conhecimento que a História produz. É assim que compreendemos a noção 

de longa duração, a longa duração é a estrutura tal como pensam os historiadores, ou seja, 

uma estrutura que muda, mas muda muito lentamente, o que não nos impede de vê-la como 

estrutura. Diz Braudel:  

(...) estrutura. Boa ou ruim, essa palavra domina os problemas colocados 

pelas ciências pela longa duração. Por estrutura, os observadores do social 

entendem uma organização, uma coerência, relações suficientemente fixas 

entre realidades e massas sociais. Para nós, historiadores, uma estrutura é 

sem dúvida um agregado, uma arquitetura, porém, mais ainda, uma realidade 

que o tempo pouco deteriora e que veicula por um longo período. Certas 

estruturas, por perdurarem durante muito tempo, tornam-se elementos 

estáveis de uma infinidade de gerações: elas obstruem a história e, pelo fato 

de a incomodarem, impõem seu desabamento. Outras são mais propícias a se 

desestruturar. (...) os arcabouços mentais também são prisões de longa 

duração.
79

 

 

Com efeito, a partir dessa noção de estruturas de longa duração, a história não só 

responde à altura à provocação da etnologia de Lévi-Strauss, como consegue renovar-se mais 
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uma vez, não só reconcebendo a noção do tempo, como abrindo novos espaços de 

investigação, tendo a história das mentalidades uma das suas mais proeminentes realizações.  

Interessante ainda, dentro da reconcepção do tempo histórico, é perceber que não é 

especificamente a partir da etnologia que Braudel concebe a sua famosa dialética do tempo, 

mas sim do diálogo, talvez mais amistoso, com a Economia, que permite a Braudel pensar 

suas noções de tempo, especificamente a noção de tempo médio, ou seja, a da conjuntura, 

onde as oscilações da mudança se dão em intervalos de um a dois séculos, ou mesmo, de 

interciclos, de 10 a 25 anos, como faz os economistas nas suas análises de preços, produção e 

crises.
80

 E por fim, naturalmente que Braudel refaz a defesa e o apontamento da importância 

do tempo curto, do evento, do acontecimento, que é e continua sendo fundamental aos 

historiadores. Contudo, a história dos Annales, que já negou o evento nas suas origens, o 

reconcebe, desta vez na sua articulação dos três tempos braudelianos.  

Encerrando sua defesa da História, Braudel insiste em apontar que todas as sociedades 

são marcadas pelo acontecimento, esse aspecto tão negligenciado pelas Ciências Sociais, e 

retomando Febvre, o autor mais uma vez demonstra que a História é aquela que produz o 

melhor conhecimento sobre a atualidade, justamente por conseguir articular uma dialética da 

duração, única capaz de fazer isso. Cabe à História o papel proeminente que ocupa entre as 

Ciências Sociais, e, dizendo ser impossível uma sincronia perfeita, chamando tal 

procedimento de absurdo ou fictício, Braudel coloca a história e a longa duração como aquilo 

que dará uma reflexão comum às Ciências Sociais. 

O que a História faz, então, desde a primeira geração dos Annales, é estabelecer uma 

troca de conceitos com as Ciências Sociais, inserindo-os na temporalidade, com isso, ela pode 

tornar-se uma ciência explicativa, conceitualizadora, e esse programa paradigmático é, como 

já apontamos, a chave da compreensão da Nova História. Contudo, como apontado acima, 

para que essa operação historiográfica possa se realizar, ou seja, para que o historiador possa 

efetivamente utilizar os conceitos das Ciências Sociais, ele tem que historicizá-los, inserí-los 

na temporalidade. Como mostramos anteriormente, para que Braudel pudesse contemplar a 

utilização da noção de estrutura, notadamente conhecida pelo seu caráter sincrônico, teve que 

inserir a diacronia na estrutura, erigindo, então, a noção de longa duração. O resultado desse 

procedimento, como visto, foi a reconcepção da noção de tempo histórico, com a dialética dos 

três tempos braudelianos. 
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Para que a História, ou melhor, para que a terceira geração dos Annales pudesse utilizar-

se das contribuições antropológicas, para que pudesse inserir seus conceitos na temporalidade, 

e justamente, pudesse incorporar suas temáticas, apropriando-se assim das contribuições não 

só da etnologia, mas também da etnografia, acreditamos que, hipoteticamente, a Nova 

História procedeu a uma nova reconcepção do tempo histórico, a uma reconfiguração da ideia 

de tempo que permite aos historiadores, tornarem-se etnógrafos do passado, ou que a história 

pudesse passar por um processo epistemológico de antropologização.  

Com isso, para que possamos compreender como esse processo pôde vir à tona, temos 

que retomar mais uma vez as questões que opõem História e Ciências Sociais, tendo dessa vez 

a preocupação de perceber como essas concebem o tempo e como essa concepção pôde 

acarretar aos historiadores uma nova concepção de tempo histórico. Com efeito, as Ciências 

Sociais, e a Antropologia em especial, erigem-se negando o tempo evento dos historiadores. 

Para os cientistas sociais, é preciso negar a concepção do tempo teleológico, a sucessão dos 

eventos em direção ao progresso, pois desse modo a realidade histórica sempre será resistente 

ao conhecimento, à conceitualização, à objetividade. Com isso, para serem efetivamente 

ciências, elas têm de neutralizar o tempo, entender a realidade social e histórica como ―coisa, 

estrutura, como permanência, como continuidade inerte, como repetição constante do mesmo, 

como tendência à rotina e ao repouso do cotidiano‖.
81

 Desse modo, essa recusa e limitação da 

passagem do devir histórico, que nega o evento e a história dão às Ciências Sociais um pouco 

da sua cientificidade.  

Com esse ataque ao cerne daquilo que era o conhecimento histórico de fins do século 

XIX, a história dos Annales, ligada de forma intrínseca às contribuições teóricas das Ciências 

Sociais, procede a uma negação do tempo evento, e isso implicou em mudanças nas suas 

temáticas, nos seus métodos e, sobretudo na concepção do tempo. Com isso, a história 

econômico-social apresenta ao historiador o não acontecimental, pois revela um tempo 

histórico marcado pela permanência, constância, resistência. Para José Carlos Reis, essa 

história mostra efetivamente os limites estruturais da realidade, que circunscreve, empirica e 

conceitualmente, essa realidade, enfim, a explica e a apreende conceitualmente. Se não fosse 

pela permanência da dimensão temporal, a história econômico-social colocaria a História no 

mesmo lugar que as Ciências Sociais. 
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A par disso, nesse momento, o que nos interessa é, principalmente, a reconcepção do 

tempo histórico. Para José Carlos Reis, a característica central e definidora das várias 

gerações dos Annales é justamente a primazia do tempo longo, que, embora assuma matizes 

variadas ao longo da história do grupo, é marca fundamental a todo o conjunto. Diz o autor: 

O que têm em comum é a construção da pesquisa histórica dentro do tempo 

longo, que consiste em um esforço de superação do evento e seus corolários: 

a história contínua, progressiva e irreversível da realização de uma 

consciência humana capaz de uma reflexão total. E é essa toda a influência 

das ciências sociais sobre a história nova. No tempo histórico da nouvelle 

historie, há uma consciência opaca, uma consciência natural, uma 

consciência inconsciente, que possui algumas das características do tempo 

natural: constância, regularidade, repetição, ciclos, homogeneidade, 

comparatividade, quantidade. Enfim, o tempo histórico incorpora as 

qualidades da consideração da simultaneidade. (...) Se os Annales 

incorporaram a simultaneidade, eles não abrem mão da sucessão (...).
82

 

 

O que se vê é que o tempo histórico, agora, é visto como bastante próximo do tempo 

natural, o tempo da natureza, marcado pela regularidade, pela constância, pelos ciclos, pela 

homogeneidade e pela incorporação da simultaneidade. 

Com isso, novas ideias sobre o tempo podem ser pensadas. Se o tempo não é mais 

linear, cumulativo, com um fim conhecido, o que é o tempo para a Nova História? Ele é 

plural, múltiplo, descontínuo e assimétrico, mostra toda a sua diversidade. Desse modo, o 

historiador irá pensar o tempo e sua periodização a partir dos problemas colocados ao 

passado, pois se os objetos são múltiplos, também serão o tempo a que se relacionam, com 

cada processo histórico relevando uma temporalidade específica, o tempo é uma construção 

do historiador, pois a ―sucessão e a simultaneidade de processos divergentes será o historiador 

que irá coordená-los em seu modelo‖.
83

 

Mas o que realmente nos interessa, é a relação que essa nova ideia de tempo estabelece 

entre o passado e o presente. Com efeito, na história preocupada com eventos, o passado e o 

presente estão diferenciados, mas na perspectiva do tempo histórico dos Annales, essa 

sucessão do tempo histórico se torna secundária em relação a um tempo lógico, marcado pela 

simultaneidade. Nos Annales, a partir dessa concepção, o passado não está isolado do 

presente, eles estão intimamente ligados, pois é a partir do presente que as questões são 

colocadas ao passado, e esse passado é que ilumina e explica o presente. Com isso, pode 

haver um diálogo entre passado e presente, uma reflexão recíproca entre essas categorias, não 
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significando, porém, que sejam iguais, pelo contrário, o diálogo entre passado e presente 

deixarão claro aos historiadores a sua diferença, por isso que pode-se conhecer um e outro. 

Nos Annales, conclui José Carlos Reis, o ―conhecimento histórico não é conhecimento do 

mesmo, pois seu tempo não contínuo, mas da diferença, da alteridade, pois suas estruturas são 

descontinuas‖.
84

 A história pôde, enfim, tornar-se estrutural, pois mesmo considerando a 

temporalidade, ela busca estruturas permanentes na longa duração. Com isso, o tempo 

histórico passa por uma desaceleração, pois passou a considerar também a não mudança.  

Em análise semelhante a realizada nesse texto, o historiador Antonio Paulo Benatte 

corrobora nossa hipótese, vendo a relação da História com a Antropologia criar, nessa 

dicotomia entre sincronia e diacronia, uma união entre esses termos vistos até então como 

opostos, que por fim levaria à criação de um novo regime de historicidade. Diz o autor:  

A principal hipótese que aventamos é a seguinte: o privilégio conferido a um 

princípio de simultaneidade (de sincronicidade), em detrimento de um 

princípio de sucessão (de diacronia), esse primado não coloca em xeque a 

noção mesma de historicidade — como afirmam apressadamente os seus 

críticos —, mas sim altera-lhe o estatuto. A chamada história estrutural, não 

sem tensões e paradoxos que cumpririam examinar mais detidamente, 

combina e concilia, no trabalho de representação inteligível do passado, o 

enfoque sincrônico típico da antropologia com a abordagem diacrônica 

característica da racionalidade historiadora. Vemos nascer assim, dos 

rebentos desse enamoramento instável, um novo regime de historicidade 

que, embora carente de elucidação teórica, parece que veio para ficar.
85

 

 

Na continuação de sua explanação, o autor acredita que essa história estrutural não é 

imóvel, como diria Ladurie, ou mesmo reveladora da inércia da civilização ocidental, na 

acepção de Dosse, mas, antes, é reveladora de novas concepções acerca do tempo, que 

indicam mudanças mais lentas, em ritmos diferenciados conforme o objeto perseguido pelo 

historiador, indicam, enfim, uma dialética do tempo, uma dialética diferenciada dos ritmos de 

mudança histórica.  

Michel de Certeau, em debate promovido pelo Magazine Literárie, discute como o 

presente pode colocar questões sempre novas à história. Para Certeau, existe naquele 

momento (anos 70) uma consciência antropológica e psicanalítica, sobretudo na França, que 

mostra que a tradição e as permanências estão mais vivas do que nunca. ―O morto continua 

assolapado na atuaclidade, assedia-a e a determina-a‖. Para o autor:  
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Semelhante verificação, ligada à desmistificação da ideia de progresso, 

engendra uma antropologização da História e uma recrudescência do 

interesse por aquilo a que ontem se chamava as ―resistências‖ ao progresso. 

Daí uma análise com vista a detectar a relação dos acontecimentos com as 

constâncias estruturais, as permanências nos modelos de sociabilidade, de 

festa, de exclusão, etc. A Antropologia insinua na História uma outra relação 

com o tempo: já não se trata de um tempo voluntarista, progressista e nítido, 

que continua sempre avançar apesar das resistências, mas sim de um tempo 

que se repete, que evolui em espiral, que tem nós e voltas atrás, um tempo 

manhoso, enganador e cheio de sinuosidade.
86

 

 

Michel de Certeau, nessa pequena fala num debate rico com os historiadores do seu 

tempo, esclarece-nos essa questão fundamental. Parte da intelectualidade francesa, apesar de 

progressista e moderna, ainda mantém em muitas de suas questões tradições e formas de 

sociabilidade que relevam antes a permanência do que a mudança, mais a sincronia do que a 

diacronia. Tais fatos a fazem aproximarem-se da Antropologia, e essa não só ensina aos 

historiadores uma nova ideia de tempo histórico, como descortinam a eles novos temas, antes 

exclusivos a antropólogos. Com isso, o interesse sempre renovado da História, daí sua 

constante reescrita de acordo com novas questões que cada presente singular coloca ao 

passado. A nova concepção do tempo histórico, agora manhoso, cheio de sinuosidades, que 

vai e volta, que evolui em espiral é a pedra de toque das relações entre a História e a 

Antropologia. 

1.6. Contexto histórico da Antropologização da Nova História 

Se os historiadores franceses estão rearticulando as categorias do tempo histórico, se 

estão pensando relações entre estrutura e acontecimento, entre diacronia e sincronia, ou seja, 

entre a História e Antropologia, perguntamos: Em qual contexto histórico isso ocorre? Quais 

questões o presente (anos 60 e 70) coloca aos historiadores franceses que o fazem repensar 

suas categorias do tempo histórico? São apenas questões de ordem epistemológicas como a 

que estamos apontando? Ou questões políticas, econômicas, sociais e culturais também 

influem nesse processo? 

O conceito de regime de historicidade pode contribuir para que pensemos em algumas 

respostas, sobretudo para a reflexão entre o contexto histórico e as questões epistêmicas mais 

profundas. Se os Annales estão rearticulando novas relações do tempo histórico, se estão 

reconcebendo suas categorias de tempo dentro de um contexto específico, podemos refletir 
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com o conceito de regime de historicidade. Para François Hartog, o regime de historicidade 

configura-se como uma categoria heurística, isto é, uma forma de compreender, como, em 

determinado momento, a sociedade em geral, e especificamente os historiadores 

compreendem o tempo e como estabelecem a partir dessa compreensão uma relação entre o 

presente, o passado e futuro. Segundo o autor, cada momento histórico específico, cada 

sociedade em um tempo e lugar, constrói relações e articulações diferenciadas entre passado, 

presente e mesmo futuro.  

Com isso, importa apreender como determinados grupos humanos concebem sua noção 

de presente, de passado e de futuro, sendo que a característica fundamental dos regimes de 

historicidade é sua extrema diversidade. Segundo Hartog, a noção de regime de historicidade 

permite, enfim, que questionemos como determinados historiadores articularam e articulam 

tais categorias do tempo, indicando, a partir daí, como concebem a própria noção de história, 

tornando o regime de historicidade uma categoria de compreensão da própria historiografia. 

Para o autor:  

Com o regime de historicidade, tocamos, dessa forma, em uma das 

condições de possibilidade de produção de histórias: de acordo com as 

relações respectivas do presente, do passado e do futuro, determinados tipos 

de história são possíveis e outros não.
87

 

 

Vê-se, então, que, na articulação teórica entre o presente, o passado e o futuro que a 

categoria heurística do regime de historicidade revela, alguns tipos de história são possíveis e 

outros não.  

Outro ponto de reflexão presente na obra de Hartog, que reivindicamos aos nossos 

propósitos, é aquele que busca a articulação entre um determinado momento histórico e o 

regime de historicidade daí originado e mesmo condicionado. Para o autor, vive-se, hoje, 

(2014) um regime de historicidade que o autor nomeia de presentismo. Nesse regime de 

historicidade, é como se o tempo estivesse suspenso, pois não se percebe mais no cotidiano da 

maioria dos homens e da sociedade francesa em especial, a presença do passado, suas marcas 

e mesmo permanências; ao mesmo tempo, não se articula mais um futuro, não se pensa nele, 

não se projetam mudanças revolucionárias e históricas para um futuro nem próximo e nem 

distante. Com isso, vive-se num presente eterno, um presente desarticulado entre o passado e 

                                                           
87

 HARTOG, François. Regimes de Historicidade: Presentismo e experiências do tempo. São Paulo: Autêntica, 

2013. p. 39. 



59 

 

o futuro, é o que Hartog denomina de presentismo. Para o autor, tal regime de historicidade é 

o que abriu para a historiografia as possibilidades dos estudos da memória, e mesmo de uma 

história do tempo presente.
88

 Para Hartog, tal regime presentista de historicidade fora sendo 

processado e originado desde fins da segunda guerra mundial, a partir de inúmeras e 

complexas questões políticas, econômicas, culturais e sociais, ou seja, ele fora gestado 

durante o período de grande atração que o estruturalismo exercia, fora gestado, ainda, durante 

a vigência da historiografia dos Annales da terceira geração, marcada pelo tempo estrutural, 

das permanências e da recusa das análises de processos de mudança. Desse modo, podemos 

apontar correlações entre a gestação desse regime de historicidade com as questões que 

envolvem a Nova História antropologizada. 

Sendo assim, o que nos interessa, nesse ponto da obra de Hartog, é a referida articulação 

entre determinado momento histórico e a configuração de um regime de historicidade daí 

condicionado. Não queremos, com isso, afirmar que a Nova História antropologizada pode ser 

explicada pelo conceito de regime de historicidade, ou que esse regime estivesse em vigor 

naquele momento, o que queremos, apenas, é reforçar a reflexão entre o contexto histórico e 

outras questões de ordem epistemológica. Assim, as perguntas que podemos fazer com 

relação ao conceito de regime de historicidade são: Quais questões estão colocadas para que 

os historiadores franceses dos anos 60 e 70 se aproximem do estruturalismo, e, partir daí, 

rearticulem suas noções de tempo histórico? Quais são as questões políticas e culturais que 

dão origem a essas novas relações com o tempo histórico? Como tais questões nos ajudam na 

compreensão da antropologização da historiografia dos Annales?  

Para articular algumas respostas a tais questionamentos, sigamos François Furet. Para o 

autor, uma primeira questão a ser pensada para se compreender a sedução do estruturalismo 

no campo intelectual francês, dos anos 60 e 70, é, precisamente, o desengajamento de muitos 

desses intelectuais com relação ao marxismo, fruto de todas as questões que envolveram o 

projeto revolucionário de Marx, ao longo do século XX, como a guerra fria, o stalinismo, a 

revolução chinesa, a descolonização, as crises do terceiro mundo. Para Furet: 

Uma esquerda intelectual desiludida, desmoralizada pela história, virou-se 

para o homem primitivo, já não tanto para decifrar a infância do homem — o 

que o conduziria à história —, mas para nele encontrar a verdade do homem; 

(...) Foi necessária a deslocação do dogmatismo marxista, nos anos 1955-
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1960, para que a etnologia viesse preencher uma expectativa social, uma 

situação história.
89

 

 

Sem projeto revolucionário em mente, sem a possibilidade de um futuro embebido de 

marxismo, a intelectualidade francesa se afasta da história e se aproxima da etnologia, a 

grande baluarte do estruturalismo desses anos. Esse modelo teórico oferecia a tais intelectuais 

uma evasão não só do passado, já que se coloca como modelo teórico anti-histórico, como 

também oferece uma saída do futuro revolucionário, desacreditado naquele momento.  

Ao mesmo tempo, o passado recente da França, marcado pela segunda guerra mundial, 

e, ainda, pela perda das suas colônias e o decrescimento do império francês fez com que os 

intelectuais franceses quisessem sair da história, ―esta França, expulsa da história, aceita tanto 

melhor expulsar a história‖.
90

 Para Furet, tais fenômenos serão fundamentais para um 

questionamento da história, antes mestra, e seria a explicação mais plausível para a 

repercussão da obra anti-histórica de Lévi-Strauss. Ora, o que se vê é que tal aproximação da 

intelectualidade francesa com relação ao estruturalismo ocorreu na medida em que tanto o 

futuro é colocado em suspenso, com o passado é colocado em xeque. Assim, tal processo 

pôde acarretar, por parte dos intelectuais franceses, em geral, e dos historiadores, em especial, 

novas articulações entre presente, passado e futuro, ou seja, podem fazer surgir uma nova 

reflexão sobre o tempo e com isso, formas novas de historiografia.  

Continuando com François Furet, essa reconcepção do tempo histórico, que aproxima a 

História da Antropologia, está ligada ainda à integração mundial no pós guerra, que coloca em 

pauta formas de historicidade distintas, modelos de organização social e cultural 

heterogêneos, o que, de alguma maneira, põe em xeque uma ideia de história global, com 

níveis evolutivos homogêneos, com uma temporalidade homogênea. Para o autor, tais fatores 

explicam a dissolução das fronteiras entre a História e Antropologia, pois ―o espaço humano 

tornou-se homogêneo no momento em que o tempo deixou de o ser‖.
91

 Para Furet, a 

integração mundial, econômica, mas também política e cultural, do período pós-

descolonização, fez com que todas as sociedades passassem a perceber suas diferenças em 

termos de história, já que em termos espaciais veem-se inseridas numa homogeneidade. Para 

o autor:  
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O espaço é historizado; mas é-o à custa de uma segmentação do tempo. Com 

efeito, à medida em que vai integrando toda a humanidade e se torna menos 

eurocêntrica, a história tem de encarar o desafio etnológico da pluralidade 

das sociedades e das culturas, que decompõe a ideia de um tempo 

homogêneo: não apenas as sociedades não evoluem a um mesmo ritmo, 

como no interior de cada uma dessas sociedades os diferentes níveis de 

realidade que a constituem não obedecem a uma temporalidade global e 

homogênea. A ―mudança‖ tornou-se um conceito mensurável em termos 

econômicos, nos seus vários aspectos; mas descobre ao mesmo tempo as 

resistências à mudança. O ―arranque‖. A ―modernização‖, a universalização 

do progresso material e do crescimento econômico são pensados como o 

sentido fundamental da história contemporânea; mas esbarram nas tradições, 

nas heranças, no conjunto das inércias socioculturais. Assim, a história, 

estendendo-se ao mundo humano, descobre que é igualmente não-história; a 

mudança revela o imóvel.
92

 

 

Portanto, notamos, na fala de Furet, que as questões colocadas pelo momento histórico 

pelos quais as sociedades mundial e a francesa, em especial, vivem irão também contribuir no 

interesse crescente dos historiadores pelas contribuições da Antropologia.  

Em caminho semelhante àquele apontado por Certeau, Furet mostra-nos que a 

integração mundial, no período pós-guerra e pós-descolonização, relevam ao historiador não 

só temporalidades e ritmos de mudanças diferenciados, bem como mostram aos historiadores 

que a realidade sócio-cultural pode estar prenhe mais de permanências, de estruturas, de 

regularidades, de resistências que propriamente de mudanças. Com efeito, tal constatação não 

apenas indica o interesse crescente dos historiadores pela Antropologia, como seria uma das 

responsáveis pela antropologização da História, pela temporalidade estrutural, mas também 

pela incorporação de temáticas, conceitos e práticas de pesquisa da Antropologia que passarão 

a ser vistas na historiografia francesa.  

Ainda nesse caminho, Furet mostra que muitos acontecimentos importantes colocaram, 

mais uma vez, em xeque a noção de progresso como ideia mestra da condução dos destinos 

humanos e, portanto, da história. Para o autor:  

O mundo de hoje, ao mesmo tempo que desenvolve a um ritmo ainda inédito 

o poderio humano sobre a natureza, multiplica os problemas insolúveis, os 

impasses históricos, as manifestações da violência social; o progresso 

técnico e econômico abre o seu caminho por entre a irracionalidade política 

e a desordem planetária, lançando assim um desafio à ideia de uma história 

global, cujos níveis evoluíram todos ao mesmo ritmo e segundo uma 

temporalidade única.
93
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Desse modo, Furet vai apontar todos esses motivos para a repercussão do pensamento 

estruturalista na França. Uma sociedade que vivencia todas essas crises daquilo que 

constituíam suas grandes ideologias, a história, o progresso irremediável, o futuro 

revolucionário marxista; e mais, todo esse movimento revela-se pela crise de 1968, que 

aproxima de vez a historiografia desse debate, diz Furet: ―(...) não é causalidade que esse tipo 

de história tenha tido seu ápice nos últimos dez ou vinte anos, numa sociedade francesa que se 

encontrava violentamente desgarrada de seu passado pelo progresso econômico e que, em 

compensação, nutria um mundo de nostalgia‖.
94

  

E conclui Furet que a história das mentalidades, uma das mais famosas áreas abertas 

pelas Nova História, está mais ligada ao presente francês do que propriamente ao passado, 

pois ela ―investe o passado com o inverso do nosso presente o que faz ainda parte de nosso 

presente‖.
95

 Essas questões irão fazer com que a intelectualidade busque o homem primitivo, 

não para buscar a infância do homem, o que ainda seria história, mas para nele encontrar a 

verdade do homem, o que o estruturalismo etnológico revelaria.
96

 Para a História, todo esse 

movimento em torno da verdade estrutural do homem, conduzida primeiramente pela 

etnologia estrutural, levaria aos historiadores a essa aproximação com o estruturalismo, e mais 

tarde, com as várias contribuições da Antropologia.  

Em uma leitura semelhante, porém mais crítica, François Dosse aponta que a sedução 

sofrida pela historiografia francesa com relação ao estruturalismo indica mais uma estratégia 

de evasão do tempo evento, do acontecimento, e principalmente, do engajamento político do 

historiador. Para Dosse, a abertura dos temas antropológicos revela ao historiador as 

permanências, as regularidades, o cotidiano e as pulsões biológicas do homem. O povo, antes 

sujeitos de uma história marcada pela revolução marxista, torna-se na terceira geração dos 

Annales apenas material estético, em seus fatos e gestos cotidianos. Assim, o historiador dos 

Annales, afasta-se, e disso lamenta-se Dosse ao longo de sua exposição, dos eventos políticos, 

da mudança e da transformação revolucionária da sociedade, abandonando as questões 

econômicas, sociais e políticas a favor dessa história em migalhas.
97

  

Esses breves apontamentos realizados acima são importantes na medida em que na 

pesquisa empírica realizada, na Revista de História da Universidade de São Paulo e nas 
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dissertações e teses produzidas no Programa no período entre 1985 a 1994, as referências à 

Nova História ocupam posição central, de irradiação da Antropologização da História. 

Contudo, a análise mais detida revela que a historiografia brasileira manteve contato com 

várias dessas correntes de estudos culturais, incluindo a Micro-História, a História Cultural 

Marxista, a Nova História Cultural Francesa e Norte-Americana, entre outras. Podemos 

afirmar que havia, naquele momento e nessa produção historiográfica específica, um espectro 

de estudos culturais de variadas matrizes, com a Nova História ocupando posição central, 

sendo secundada pelas demais correntes. Desse modo, iremos nos capítulos 3 e 4 apontar essa  

Antropologização da historiografia uspiana através da análise dos trabalhos produzidos no 

período, entre eles artigos publicados publicados na Revista e sobretudo, na análise de 

dissertações e teses produzidas no programa.  

1.7. Conclusão  

À guisa de conclusão, podemos, primeiramente, apontar a complexidade do diálogo da 

História com as demais Ciências Sociais e, especialmente, com a Antropologia. Tal 

complexidade assenta-se no fato de que tal relacionamento guarda especificidades nos 

diferentes contextos nacionais e de domínios historiográficos em que tal processo ocorrera. 

Ainda, no caso específico da historiografia francesa dos Annales, mais uma vez percebemos 

características peculiares a esse processo socioepistemológico.  

Domínios do conhecimento com origem comum, História e Antropologia inicialmente 

buscaram o afastamento recíproco na medida em que consolidavam seus espaços 

institucionais, para, mais tarde, realizarem tentativas de diálogo e mesmo de convergência. 

Nesse processo, a historiografia francesa, através do grupo reunido em torno da revista 

Annales, irá realizar, a partir do diálogo da História com a Antropologia, obra profícua na 

abertura de novos temas ao trabalho do historiador. Contudo, para que isso fosse possível, 

fora necessária uma verdadeira mudança epistêmica nas bases teóricas da História, pois, como 

apontamos, a primeira dimensão desse diálogo é a reconfiguração da ideia de tempo histórico 

por parte dos historiadores dos Annales. Esse novo tempo, estrutural e voltado à longa 

duração, deu origem a novas concepções do tempo e do fazer historiográfico, permitindo 

ainda aos historiadores que realizassem um procedimento teórico de junção da sincronia com 

a diacronia, da estrutura com a história.  

Ao mesmo tempo, esse diálogo interdisciplinar permitiu aos historiadores a 

incorporação de inúmeros temas antropológicos que passam a ser vistos nas penas dos 
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historiadores, e ligado a esse procedimento, os historiadores são obrigados a rever certos 

procedimentos de pesquisa, ao mesmo tempo precisam incorporar também conceitos 

antropológicos que expliquem os objetos antropológicos inseridos na temporalidade histórica. 

E mais, passam a privilegiar a narrativa no texto historiográfico, as massas anônimas e os 

indivíduos, o homem comum, a família, a criança, os gestos, os sentimentos, o cotidiano, a 

religiosidade, a alimentação, o sexo, o corpo, a cultura popular e da elite, entre outros temas. 

Com isso, os temas clássicos da Nova História tais como a História das Mentalidades, a 

História do Imaginário, da Família e da Infância, a História da Religiosidade, a História da 

Sexualidade, do Simbólico e das festas, guardam, todos eles, relações com a antropologização 

da história. Serão esses os temas que iremos investigar na historiografia brasileira.  

Para tanto, outras questões estiveram presentes na explicação da aproximação da 

História com a Antropologia, sendo as epistemológicas aquelas de maior vulto. Sendo assim, 

a crise do paradigma iluminista, também chamada de crise do racionalismo moderno 

contribuiu para a entrada na história de um modelo mais hermenêutico, mais interpretativo; 

ainda, a crise do pensamento marxista, não só na academia mas também fora dela, contribuiu 

para o afastamento dos historiadores de modelos racionais e holísticos de explicação histórica, 

contribuindo ainda para um certo desengajamento político e econômico dos historiadores, 

sobretudo desses que procuram a antropologia como interlocutora privilegiada. Ao mesmo 

tempo, o giro linguístico e o retorno da narrativa somam-se nessas explicações epistêmicas 

para a ascensão desses modelos, vistos como relativistas. Contudo, apesar do apontamento 

dessas crises de modelos explicativos, a historiografia dos Annales conseguiu, a partir delas, 

renovar seus temas, objetos e mesmo procedimentos de pesquisa.  

Importante perceber que tais mudanças no plano do fazer historiográfico fazem parte de 

mudanças globais, com especificidades particulares a cada contexto teórico e historiográfico, 

e que, o privilégio aqui conferido aos historiadores da terceira geração dos Annales faz-se 

necessário devido è forte presença desse modelo de produção historiográfica na historiografia 

brasileira que, embora não seja o único, alcançou posição proeminente em nosso campo 

acadêmico, sendo secundada por outros modelos, dentro das conexões de nossos historiadores 

com a produção internacional.  

Por fim, é mister apontar que todo esse processo aqui descrito esteve ligado às questões 

históricas específicas pelas quais passava a França e o mundo ocidental, em fins dos anos 60 e 

início dos anos 70, questões conectadas às crises do marxismo como projeto revolucionário, à 



65 

 

crise do racionalismo e das ciências humanas em geral que levaram os historiadores dos 

Annales a reformularem o tempo, buscando refúgio numa história mais estrutural, 

antropológica, mais afeita às permanências do que às mudanças, sinais do abandono do 

projeto marxista.  
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2. A formação e a consolidação do campo historiográfico no Brasil: Annales, 

Marxismo e diversidade teórica e metodológica. 

A instalação e a progressiva formação do campo acadêmico no Brasil, especialmente 

naquilo que concerne às Ciências Sociais, e, notadamente, da História, exige necessariamente 

a consideração das conexões acadêmicas e trocas culturais que ocorreram entre o Brasil e 

outros campos de produção acadêmica, sobretudo europeus, incluindo franceses, ingleses e 

alemães. Tais conexões e trocas culturais inserem o campo historiográfico brasileiro num 

processo maior, nomeado de historiografia global, por Iggers e Wang.
1
 Nesse sentido, a busca 

por uma modernização do conhecimento histórico, observado pelos autores, desde fins do 

século XIX, em busca de uma produção mais científica e mais próxima das Ciências Sociais, 

também pode ser observada, no Brasil, no processo de instalação das nossas primeiras 

universidades. Nesse momento, o processo de trocas culturais entre as universidades 

brasileiras e os demais centros de produção acadêmica dava-se em mão única, dada a 

incipiência do campo acadêmico brasileiro.  

Com isso, as trocas culturais estiveram presentes não só nos modelos administrativos e 

de organização do funcionamento de cursos de graduação, e mais tarde de pós-graduação, mas 

também e, sobretudo, serão decisivos na organização de grades curriculares, nas escolhas 

teóricas, em metodologias de ensino e de pesquisa, na bibliografia elencada, nas temáticas 

privilegiadas, enfim, podem ser observadas em ampla gama de características concernentes ao 

campo acadêmico brasileiro.  

Nesse sentido, a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, e no ano seguinte, da 

Universidade do Distrito Federal, são notoriamente marcadas pela presença de modelos de 

organização acadêmica oriundos da França e da Alemanha,
2
 sendo, contudo, os aportes 

teóricos e metodológicos aqueles de maior importância. Com efeito, os cursos de graduação 

em História, criados nessas duas universidades, na década de 30, são profundamente 

marcados pelas transferências culturais oriundas deste país europeu, embora não 

exclusivamente, já que conexões podem ser vistas com alemães, ingleses e italianos. Atribui-

se à presença dos mestres franceses, que aqui estiveram não só nos momentos de formação do 

campo, mas estiveram diretamente ou indiretamente presentes em nossas universidades em 
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praticamente todo o século XX, a boa parte das transferências culturais ocorridas entre França 

e Brasil. 

Além do mais, as relações culturais entre Brasil e França têm longa data, e podem ser 

vistas desde o início do século XIX, com as missões científicas e culturais, ainda no período 

joanino, e com a presença da cultura francesa que se faz presente durante todo o século XIX. 

Contudo, é o século XX que assiste a um processo mais sistemático de aproximação 

acadêmica entre a França e o Brasil, principalmente, a partir da criação, em 1908, na 

Universidade de Paris, do Groupement des Universités et des Grandes Écoles de France pour 

les Relations avec I‘Amerique Latine. Outros órgãos atuaram nesse processo, tais como o 

Fond pour I´Expansion Universitaire et Scentifique de La France à I‘ Etranger, criado em 

1912, e em 1919, pelo Service des Ouevres à l‘Étranger, órgãos esses atuantes nos processos 

de aproximação acadêmica, responsáveis ainda, juntamente com os governos de São Paulo e 

do Rio de Janeiro, pela criação dos Institut Franco-Bréslien de Haute Culture, inaugurado no 

Rio de Janeiro, em 1922, e em são Paulo, em 1925.
3
  

Dessa forma, tais instituições, atuando na França e no Brasil, serão diretamente 

responsáveis por uma colaboração organizada e sistemática entre os dois países, com vistas à 

organização das recém-criadas universidades brasileiras, por um lado, e por outro, atendendo 

aos interesses franceses, permitindo a consolidação das transferências culturais deste país para 

o campo acadêmico brasileiro em formação. Esse vínculo institucional e colaborativo entre os 

dois países é fundamental no processo aqui perseguido, sendo, então, facilmente vislumbrado 

nos modelos de organização acadêmicas adotadas no Brasil, algo permanente até a Reforma 

Universitária do início dos anos 70, em que irá crescer a presença norte-americana, na 

graduação e na pós-graduação.
4  

Com isso, apesar desse relacionamento institucional, aferir a presença das transferências 

teóricas e metodológicas no campo acadêmico brasileiro, oriundas da França, notadamente no 

que se refere ao campo historiográfico, passa necessariamente pela consideração da presença 

e do trabalho dos mestres franceses que aqui atuaram. Pois serão esses que irão participar 

diretamente na formação do habitus acadêmico e historiográfico dos estudantes brasileiros, 

através das atividades de ensino, de pesquisa, com a orientação de leituras, com o alargamento 
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de horizontes epistêmicos, através de modelos teóricos e metodológicos trazidos na bagagem 

dos professores franceses.  

No que diz respeito à Universidade do Distrito Federal, que funcionou até 1939, depois 

transformada em Universidade do Brasil, e com a criação da Faculdade Nacional de Filosofia, 

criada no mesmo ano, a presença dos mestres franceses será uma constante nos anos iniciais 

da formação dessas universidades. Alguns desses professores não mantinham contatos 

frequentes com os Annales, é o caso de Henri Hauser, outros mantinham contatos esporádicos 

com a revista, é o caso de Eugene Albertini, crítico da história política, colaborador da revista 

e atuante no Brasil no processo de instalação da UDF.
5
 Ainda, seria de extrema importância a 

presença de Antoine Bom e Vitor Taipé, atuantes nos cursos de História do Rio de Janeiro, 

após a extinção da UDF, embora sem vínculos diretos com os Annales.  

No que se refere à Universidade de São Paulo, a presença francesa nos modelos de 

organização acadêmica e administrativa, além, é claro, da presença dos mestres franceses é 

notória e mesmo enaltecida por intelectuais dedicados ao tema. É o caso de Carlos Guilherme 

Mota, que no seu Ideologia da Cultura Brasileira,
6
 aponta como determinante a presença dos 

mestres franceses na formação ideológica das elites intelectuais brasileiras, e mais, à presença 

dos franceses atribui-se, inclusive, a formação de certa identidade do departamento de 

História da Universidade de São Paulo. Assim, para Raquel Glezer, Maria Helena Rolim 

Capelato e Vera Lucia Amaral Ferlini, no afã de constituir uma memória de enaltecimento à 

presença da ―missão francesa‖na Universidade de São Paulo, apontam a presença desses 

como fundamentais:  

A ação dos franceses floresceu num ambiente intelectual propício. Se de um 

lado traziam a experiência com o trabalho metodologicamente orientado e os 

ares renovadores dos Annales, por outro, encontraram caldo de cultura fértil, 

patente em produção historiográfica tradicional, de grande erudição, voltada 

para os temas paulistas, expressa nas obras de Taunay e Alfredo Elis Jr. (...) 

No plano intelectual, os mestres franceses introduziram a preocupação com 

orientação metodológica e com o rigor da análise documental, iniciando uma 

relação com temas da historiografia francesa, especialmente a dos Annales, 

vanguarda na época.
7
 

Percebe-se, então, que, para as autoras, a presença dos mestres franceses dar-se-á, 

principalmente, no plano teórico-metodológico, à medida que eles irão estabelecer uma 
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proximidade dos estudantes brasileiros com o desenvolvimento de novas metodologias de 

pesquisa, com ênfase na análise documental, possibilitando, ainda, o conhecimento das novas 

temáticas, caras aos Annales.  

Ainda segundo as autoras, as transferências culturais se farão sentir nas primeiras teses 

defendidas na Universidade de São Paulo, com destaque para o trabalho de Eurípedes Simões 

de Paula, que em sua tese, orientada por Jean Gajé, mobilizou conceitos oriundos da obra de 

Marc Bloch e mesmo de Fernand Braudel. Para Antonio Celso Ferreira, a colocação das 

autoras no texto citado, "revela a nítida intenção de configurar a memória de uma escola 

historiográfica uspiana, tida como núcleo irradiador da Historiografia Nacional".
8
 Nessa 

memória, o que se quer edificar é uma filiação da historiografia uspiana com o grupo de 

historiadores dos Annales, filiação que, no que concerne ao período que perpassa a fundação 

da Universidade até os anos 70, tem sido objeto de pesquisa de trabalhos recentes.
9
 

A presença desses mestres fora uma constante no departamento de História da USP, 

pelo menos até o final dos anos 70, seja na condição de professores efetivos, seja na condição 

de visitantes. Diretamente ou indiretamente ligados aos Annales, tais professores são vistos 

como basilares nessa memória edificada acerca da formação dos primeiros quadros de 

historiadores acadêmicos no país, nomeados de ―formadores‖ por Raquel Glazer, Maria 

Helena Rolim Capellato e Vera Lucia Amaral Felini.
10

 Destaca-se, entre esses mestres 

franceses, Emile Coornaert, que esteve na USP, em 1934, vindo mais tarde como professor 

visitante, em 1949. Destaca-se, ainda, a presença de Fernand Braudel, então em início de 

carreira, que ficou no Brasil, entre 1935 a 1937, voltando, em 1948, como professor visitante. 

Embora tenha permanecido pouco tempo, Braudel sempre manteve interesses e contatos 

diretos com pesquisadores brasileiros. E mais, destaca-se a presença do professor Jean Gajé, 

cuja permanência mais longa fora também mais frutífera, ficando no Brasil, entre os anos de 
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1938 a 1946, formando discípulos importantes, como o já citado Eurípedes Simões de Paula, 

entre outros. Aponta-se ainda, a permanência no departamento do professor Emile G. 

Leonard, e Jean Glenisson, este professor do departamento entre 1957 e 1968, na então 

recém-criada cadeira de Introdução aos estudos históricos.
11

 

Pensando na prática pedagógica desses professores franceses durante sua estada no 

Brasil, Lidiane Soares Rodrigues mostra que, tendo pouco tempo para formar quadros 

necessários à condução das atividades acadêmicas na Universidade de São Paulo, após suas 

estadias, os mestres franceses irão selecionar, para substituí-los, estudantes da Faculdade de 

Direito que buscavam também a formação em História. Tendo uma formação previamente 

realizada nesse curso, com um capital cultural mais elevado, tais estudantes serão os 

escolhidos pelos franceses para as atividades de orientação e pesquisa. Embora com a 

intenção inicial voltada à formação de professores, a necessidade de dar continuidade às 

atividades acadêmicas, após o retorno à França, fez com que os mestres franceses 

escolhessem seus discípulos pelas vocações científicas, dando a eles atenção especial para que 

pudessem realizar pesquisas, criando condições para que esses discípulos obtivessem titulação 

necessária para que mais tarde pudessem ocupar posições acadêmicas dentro da 

universidade.
12

  

Discutindo o caso específico de Eduardo Oliveira França, a autora mostra como este 

absorveu importante lição de Braudel e dos Annales, conjugando, em suas práticas como 

professor, a formação voltada à docência e a pesquisa, indissociavelmente.
13

 Ao mesmo 

tempo, conectado às modernas lições dadas pelos mestres dos Annales, com a tradição do 

métier, Eduardo Oliveira França rememora as inúmeras dificuldades encontradas na 

realização da sua tese de doutorado e, mais tarde, a de catédra, O Poder Real em Portugal. 

Desse modo, a autora mostra que foram muitas as dificuldades encontradas pelos discípulos 

dos franceses, especialmente Eduardo Oliveira França, pois tiveram que realizar pesquisas de 

fôlego com pouco preparo técnico para tanto, "face ao (re) conhecimento tanto da 
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modernidade dos Annales quanto da tradição do métier,"
14

 dentro de uma formação prévia 

mais voltada à docência do que propriamente à pesquisa. 

Apesar disso, a difusão de práticas de pesquisa e ensino não era homogênea no curso de 

História como um todo, pois os mestres franceses ocuparam cadeiras de História Antiga, 

Medieval e Moderna, enquanto que as de História do Brasil ficaram concentradas nas mãos de 

mestres brasileiros, o que teria limitado a penetração dos Annales no curso como um todo. Tal 

limitação, ocorria ligada à própria estrutura de cátedra das universidades, uma vez que os 

catedráticos, com posições acadêmicas já consolidadas, freavam a renovação metodológica 

que partia dos mais jovens, discípulos dos franceses, é o que se observa nas cadeiras de 

História do Brasil, no Rio e em São Paulo, ocupadas, respectivamente por Helio Vianna e 

Taunay.
15

 Com isso, as transferências do ponto de vista teórico e metodológico teriam 

ocorrido nas áreas de História Medieval, Moderna e Contemporânea, em detrimento da 

História do Brasil.  

Desse modo, muito embora o período de permanência dos professores franceses fosse, 

em média, relativamente pequeno, não passando de dois anos, salvo exceções, o fato de que 

orientaram trabalhos de pesquisa enquanto aqui atuavam, que ministraram aulas na graduação, 

além de outras atividades acadêmicas aqui desenvolvidas, contribuiu para que seus discípulos 

brasileiros dessem continuidade a práticas de pesquisa e metodologias afeitas aos Annales, 

quando isso era possível, de acordo com as dinâmicas internas do campo acadêmico e 

historiográfico, ou seja, de acordo com as cátedras em que atuaram.
16

 Desse modo, as reais 

contribuições dos mestres franceses nesses momentos iniciais da formação dos historiadores 

acadêmicos da Universidade de São Paulo precisam ser vistas de acordo com as questões 

apontadas.  

Na continuidade de sua argumentação com vistas à criação de uma memória de filiação 

do Departamento de História aos Annales, Raquel Glezer, Maria Helena Rolim Capellato e 

Vera Lucia Amaral Felini mostram que a geração seguinte de historiadores da USP, nomeada 

por elas de ―A Primeira Geração‖, temporalmente localizados, entre 1958 a 1973, orientados 

na sua maioria pelos formadores, por sua vez orientados pelos franceses, deu continuidade às 

suas pesquisas com as referências teóricas e metodológicas dos Annales. Para as autoras, 
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contudo, há certa descontinuidade nesse percurso, pois tais historiadores da primeira geração 

mesclavam contribuições dos Annales com a incorporação de reflexões de natureza marxista, 

indicando mudanças significativas nas orientações de pesquisa. Para as autoras, a história 

quantitativa e seus tratamentos seriais chegavam por caminhos diversos ao departamento, 

através dos trabalhos de Labrousse, Braudel, Chaunu. Outras propostas dos Annales ainda se 

fariam visíveis, tais como aquelas advindas das obras de Albert Soboul e Pierre Vilar, na 

Universidade de São Paulo, nessa convergência entre Annales e Marxismo.
17

  

Essa convergência entre Marxismo e Annales será algo bastante comum na segunda 

geração dos Annales, e mesmo em alguns aspectos da terceira geração do grupo,
18

 sendo 

assim, a presença dessa convergência na historiografia brasileira não será algo a se estranhar, 

já que faz parte da própria natureza dos Annales essa aproximação, ainda que sutil e 

subvalorizada. Para Márcia Mansor D´Alessio, para quem, ―Pesquisar a influência ―Escola 

dos Annales‖ no Brasil é refletir sobre a própria história da historiografia brasileira‖
19

 termos 

como ―Estrutura, conjuntura, processo, totalidade são noções reveladoras de convergências 

significativas entre marxismo e propostas metodológicas dos Annales, matrizes que 

informaram a produção historiográfica no Brasil, dos anos 50, 60 e 70‖.
20

  

Repensando a historiografia brasileira, ao longo do século XX, com o foco voltado para 

os grandes problemas históricos do país, tais como o sistema colonial, o organização social e 

econômica da Colônia, a revolução, o populismo, a industrialização e a formação da classe 

operária brasileira, além do golpe de 64, entre outros temas, Malerba e Jesus mostram como 

boa parte da produção historiográfica brasileira, até o final dos anos 70, esteve fortemente 

marcada pelo pensamento marxista. Para os autores, os grandes temas da historiografia 

brasileira foram discutidos por autores claramente marxistas, ou que tiveram seu pensamento 

e prática de pesquisa conectados ao marxismo. Corroborando suas hipóteses com a discussão 

de obras basilares, complementando com a citação de trabalhos não menos importantes, os 
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autores deixam clara a filiação da historiografia brasileira com o marxismo, sobretudo até fins 

da década de 70.
21

 

Para os autores, não pode haver dúvida acerca da presença dos aportes teóricos e 

metodológicos marxistas na historiografia brasileira, entre os anos 1930 a 1980. Contudo, 

essa presença dependia do amálgama de elementos políticos, conceituais e institucionais, 

estando ligada ainda à cultura universitária brasileira, além de intimamente conectada à 

predominância da história econômica e social inspirada nos Annales,. Tudo isso num 

ambiente acadêmico marcado, ainda, pelo diálogo da História com a Sociologia, a Economia 

e a Filosofia, essas, também, diretamente conectadas ao pensamento marxista, com o pano de 

fundo da cultura militante de esquerda. Contudo, ressaltam os autores, antes de falar em 

hegemonia do marxismo na historiografia brasileira, tem-se que considerar todos esses 

aspectos implicados.
22

 

Durante os anos da Ditadura Militar, com os expurgos e exílios que se seguem, a 

historiografia marxista consolida-se como modelo teórico e metodológico, ao lado da história 

econômica e social dos Annales. Os historiadores acadêmicos, sofrendo as pressões advindas 

do regime militar, dão origem a uma historiografia engajada, e vão para isso, adotar os 

estudos de natureza marxista como forma clássica de combate indireto ao modelo político 

então vigente. Sendo, então, os temas ligados ao movimento operário ou sobre ideias de 

revolução, juntamente com os estudos da História social e Econômica aparecendo com espaço 

relevante na produção historiográfica, evidenciando o engajamento dessa historiografia com a 

luta política, ainda que realizada no plano puramente acadêmico. Com os exílios e expurgos, 

importantes nomes da historiografia brasileira buscaram refúgio na França, tomando contato 

com a historiografia marxista, mas também com os aportes da história demográfica, social e 

econômica, notadamente dos Annales. Com isso, a formação dos historiadores brasileiros, nos 

anos 60 e 70, estiveram fortemente marcadas pelo casamento do marxismo com a história 

social e econômica dos Annales.
23
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Desse modo, embora a presença dos Annales seja marcante nessas décadas, ela irá 

conviver com outras matrizes teóricas e metodológicas, sobretudo nos anos 70, momento de 

maior engajamento dos historiadores brasileiros e paulistas, principalmente, com as ideias 

marxistas, engajamento esse advindo do contexto histórico da Ditadura Militar.
24

 Para 

Ronaldo Vainfas, esse seria um dos motivos da chegada tardia da renovação temática 

promovida pela terceira geração dos Annales, que irá despontar por aqui, apenas, em meados 

dos anos 80.
25

 

Dessa maneira, enquanto nos anos 60 é predominante, na bibliografia dos historiadores 

brasileiros, a presença dos autores franceses, tais como Marc Bloch, Lucien Febvre, Braudel, 

Labrousse e Pierre Vilar, a década seguinte irá assistir a convivência desses com os marxistas, 

assim será possível verificar a presença de autores, tais como, Marx, Lukács, Althusser, 

Marcuse, Sartre, Hobsbawn. Ao mesmo tempo, em fins dos anos 70, ao lado dos marxistas e 

dos autores da primeira e da segunda geração dos Annales, começam a aparecer na 

bibliografia dos historiadores brasileiros os nomes dos historiadores da terceira geração dos 

Annales, tais como Delumeau, Le Goff, Pierre Nora.
26

  

Desse modo, do ponto de vista da produção historiográfica acadêmica, majoritariamente 

produzida no departamento de História da Universidade de São Paulo, nas décadas de 50, 60 e 

70, predominam os estudos de História do Brasil, sobretudo do Brasil Colônia, seguido de 

estudos dedicados ao Brasil Império e, em menor número, dedicados ao Brasil Republicano, 

com esse período ganhando mais espaço de acordo com as necessidades de compreender o 

Brasil e seus problemas, sobretudo durante o endurecimento do Regime Militar. Para tais 

períodos, mobilizam-se matrizes teóricas de orientação mais tradicional, ao lado das 

renovações metodológicas dos Annales, e ainda com orientações e reflexões de natureza 

marxista, e mais, é possível também apontar a presença de orientações ligadas ao pensamento 

de Max Weber e do historicismo alemão, principalmente, devido à presença, nesse momento, 

de Sérgio Buarque de Holanda, que passa a integrar o departamento, a partir de 1958.
27

 

Predominam, assim, os trabalhos de natureza econômico-social, sejam aqueles 

dedicados às análises de questões pontuais e geograficamente localizadas, tais como 

propriedade da terra, comércio, agricultura em São Paulo; sejam aqueles estudos de caráter 
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economicista mais amplo, dedicados, por exemplo, ao estudo do comércio colonial, com 

destaque para os trabalhos de Carlos Guilherme Mota, sobre a ideia de revolução no Século 

XVIII, ou mesmo do clássico de Fernando Novaes, Portugal e Brasil nos quadros do Antigo 

Sistema Colonial, de 1973.
28

 Destacam-se, ainda, os trabalhos ligados à história social, 

sobretudo aqueles que se dedicam à história do trabalho ou da escravidão, ao lado, ainda, dos 

estudos de natureza política. Porém, é a tônica marxista e dos Annales que compõem o quadro 

geral da produção do período. 

Segundo Antonio Celso Ferreira, nessas décadas, a historiografia paulista mantinha 

intensos contatos teóricos, relevando antes diversidade teórica que propriamente 

antagonismos. Para o autor: 

Tais obras se alimentavam de fontes teóricas diversas, mas nem sempre 

antagônicas, como as reflexões nacional-desenvolvimentistas do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), as investigações sociológicas de 

Roger Bastide, Florestan Fernandes, Maria Sylvia de Carvalho Franco, 

Octávio Ianni e Fernando Henrique Cardoso; as contribuições de autores 

marxistas como Dobb, Sweezy, Hobsbawm, além de Caio Prado Júnior; as 

análises dos historiadores franceses J.Godechot, P. Vilar, A. Soboul, F. 

Braudel, F. Mauro, P. Chaunu e do português Vitorino de M. Godinho. 

Embora se falasse muito da História das Mentalidades e da História Serial 

francesas, foram poucos os trabalhos inspirados nessas vertentes.
29

 

 

Com isso, além de certo ecletismo verificado pela presença de autores de tendências 

teóricas díspares, o que se pode observar, ainda, é o diálogo dos historiadores brasileiros desse 

período com as Ciências Sociais, sobretudo da chamada Escola Sociológica Paulista, 

indicando a modernização da historiografia brasileira. Com tais aportes, alguns dos temas 

estudados foram os movimentos sociais do período colonial, a organização do Estado, a ação 

política dos militares, a dependência externa, o papel das ideologias e das instituições 

religiosas na cultura nacional. 

Todo o processo, descrito até aqui é mais visível na Universidade de São Paulo, quando 

se considera a historiografia acadêmica, haja vista ser esse o único lugar de produção 

historiográfica acadêmica, até meados dos anos 70. Sendo assim, boa parte das observações 

feitas dizem respeito a esse lugar de produção historiográfica. Contudo, é possível que o que 

ocorreu na Universidade de São Paulo seja visualizado em outros lugares de produção, que 

                                                           
28

 FERREIRA, 2011, p. 338.  
29

 Idem, p. 328.  



76 

 

vão aparecendo e se consolidando, nas décadas de 70 e 80, ainda que, obviamente, com as 

peculiaridades da formação de outros lugares de produção historiográfica pelo país.
30

 

2.1. Historiografia Acadêmica dos anos 70 e 80: Ampliação, consolidação e 

diversidade teórico-metodológica e presença da Nova História 

No inicio dos anos 70, a historiografia brasileira dá um verdadeiro salto no que diz 

respeito à ampliação dos lugares de produção historiográfica acadêmica. Com efeito, a partir 

da reforma empreendida, em 1971, a pós-graduação, lugar por excelência da produção do 

campo historiográfico no Brasil, irá sofrer ampliação sem precedentes com a criação de novos 

programas de pós-graduação. Tal processo, iniciado na década de 70, irá consolidar-se na 

década seguinte, seja pela criação de novos cursos, seja pelo aumento quantitativo da 

produção, seja pelo aumento da qualidade dos trabalhos defendidos no âmbito de tais 

programas. Segundo Carlos Fico e Ronald Polito:  

Nos anos 70 é que se estabeleceu a maioria dos cursos até hoje existentes. 

Entre 1971 e 1974, foram instalados 8 cursos de pós-graduação, na USP, na 

UFF, UFPR, PUC-SP, UFGO, PUC-RS, FFCLSCJ/Bauru (posteriormente 

desativado) e UFPE (...). Todas estas pós-graduações eram cursos de 

mestrado, à exceção da USP, com doutorado em História Social e História 

Econômica. Na segunda metade dos anos 70, iniciaram suas atividades mais 

4 cursos de mestrado, na UFSC, UnB, UNICAMP e UFRJ. Os anos 80 

tiveram um número bem menor de cursos criados, apenas 5, 2 entre 

1980/1984 e 3 entre 1985/1989: UNESP/Assis (1980), UNESP/Franca 

(1980), UFRGS (1985), UNISINOS (1987) e PUC-RJ (1988). Houve uma 

expansão dos cursos de doutorado, com a criação de mais quatro, na UFSC 

(1981), na UFF (1984), na UNICAMP (1984) e na PUC-RS (1986). Temos, 

portanto, funcionando no fim dos anos 80, 16 cursos de mestrado e 5 de 

doutorado em História, o que representa um aumento de 75% em relação aos 

anos 70.
31

 

A ampliação da pós-graduação no país, nas décadas de 70 e 80, denota não só aumento 

quantitativo, como também denotam verdadeira interiorização da produção, até os anos 70, 

exclusivamente concentrada em São Paulo. Ao mesmo tempo, tal ampliação acarreta maior 

profissionalização da prática historiográfica entre nós, uma vez que, no âmbito da pós-

graduação, os trabalhos terão que seguir critérios teóricos e metodológicos mais apurados, 

característica presente nos moldes adotados pela pós-graduação brasileira, que seguindo o 

modelo norte-americano, irá estabelecer como norma determinante da produção o 

cumprimento de créditos, os exames de qualificação e defesa, além do acompanhamento 
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sistemático do orientador e do conselho dos programas, proporcionando maior rigor 

metodológico aos trabalhos, no sistema vigente até os dias atuais.
32

 

Ao mesmo tempo em que ocorre essa sensível expansão dos lugares de produção, a 

historiografia brasileira conhece nesse período uma grande diversificação de suas bases 

teóricas e metodológicas. Tal processo marca um declínio acentuado tanto do marxismo 

quanto da historiografia dos Annales da primeira e segunda gerações, nos horizontes teóricos 

dos programas de pós-graduação. Com isso, é observável a presença de matrizes diversas, tais 

como aquelas ligadas à obra de Thompson, Walter Benjamim e Michel Foucault, ao mesmo 

tempo em que se faz presente as discussões da Nova História, da Nova História Cultural, da 

História social do Trabalho, da Micro-história italiana e a da história conceitual Alemã.
33

 

A bibliografia comumente citada amplia-se com relação à década de 70, pois, nesse 

momento, é comum a presença dos marxistas culturais ingleses, tais como Hobsbawm e 

Thompson, ao lado dos trabalhos de Foucault, dos intelectuais ligados à escola de Frankfurt, 

além dos nomes da terceira geração dos Annales, tais como Georges Duby, Robert Mandrou, 

Jacques Le Goff, Michel Vovelle, Pierre Chaunu, Le Roy Ladurie, Philipe Ariès, entre outros. 

E mais, autores franceses e europeus ligados à chamada quarta geração dos Annales aparecem 

de maneira costumaz na bibliografia do período, com Roger Chartier em destaque, seguido de 

Carlo Ginzburg representando a Micro-História italiana.
34

 

Com isso, os anos 80, denotam o desenvolvimento da historiografia brasileira, e 

principalmente, o "desenvolvimento de diferentes áreas de estudo e a sofisticação das 

pesquisas elaboradas (...) marcadas por uma grande variedade e riqueza".
35

 Acompanhando os 

desenvolvimentos teóricos e temáticos da França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, a 

historiografia brasileira moderniza-se e ganha em diversificação e complexidade. Estudos das 

questões femininas, da sexualidade, das relações raciais, da história do público e do privado, 

da ciência, da religiosidade e da magia, da cultura erudita e da cultura popular, da história 

social e da história cultural serão marcantes nessa década e na seguinte.
36

 Assim, será comum 

a presença dos jargões da História Cultural, tais como representação, textualidade, discurso, 

relações de poder, entre outros, sendo imperativos. Somada à crítica aos trabalhos vistos como 
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estruturalistas, vamos perceber, nessa fase da historiografia brasileira, a forte presença dos 

estudos das individualidades subjetivas, dos indivíduos comuns, da história vista de baixo.
37

 

Um dos aspectos dessa inserção da historiografia brasileira na historiografia global, 

através do diálogo com os Annales da terceira geração, passa, portanto, pela consideração da 

forma pela qual os historiadores brasileiros tomam contato com a produção francesa. Os 

intercâmbios acadêmicos, ou seja, a ida de pesquisadores brasileiros ao exterior é aspecto 

relevante desse processo. Com efeito, os programas de intercâmbio acadêmico existiam no 

país desde antes da criação das próprias universidades, e com a criação, nos anos 50, das 

agências de fomento a pesquisa, Capes e CNPq, tal processo se acentua com a criação de 

bolsas específicas para intercâmbio de estudantes de mestrado e doutorado, além dos próprios 

docentes. Tal processo consolida-se nos anos 70 e 80, com a reforma universitária e com os 

projetos de expansão do ensino superior e da pesquisa estratégica no país, de acordo com os 

interesses do Regime Militar.
38

 

Estes intercâmbios tinham os Estados Unidos como primeiro dos destinos, 

principalmente, devido ao alinhamento do Brasil com esse país, nos anos 70, e, em segundo 

lugar, a França, dadas as relações acadêmicas entre os dois países, tendo a Grã-Bretanha como 

o terceiro destino mais procurado pelos pesquisadores brasileiros. No caso da França, a 

presença de estrangeiros em suas universidades fez parte de programa de Estado, tendo a 

média de 12 a 14% dos seus estudantes vindos de outros países, com os brasileiros em grande 

número, sendo, inclusive, bastante conhecida a casa do Brasil na França, moradia estudantil 

que recebe em média 120 estudantes brasileiros, inaugurada, em 1958, na cidade universitária 

de Paris.  

Assim, ainda que não tenhamos dados quantitativos disponíveis sobre a presença de 

pesquisadores brasileiros da área de História, participando desses intercâmbios, devemos 

apontar esse elemento como parte integrante da forma pela qual os historiadores brasileiros 

tomam contato com a produção francesa.  

Além disso, a instauração do Regime Militar, em 1964, e os consequentes processos de 

perseguição e expurgos que se seguem a partir, principalmente, de 1969, é parte integrante 

desse processo de internacionalização dos acadêmicos brasileiros. Muitos professores que 
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foram compulsoriamente aposentados das universidades públicas do país foram também 

exilados, e, nesse processo, alguns passam a realizar pesquisas no exterior, seja com bolsas de 

organismos internacionais, como a ONU, seja como professores convidados de universidades 

estrangeiras. Como os expurgos atingiram, notadamente, a área de ciências humanas, é de se 

acreditar ser significativa a presença de historiadores entre esses pesquisadores que passam a 

trabalhar no exterior. Com a anistia e a redemocratização, muitos desses intelectuais voltam 

ao país trazendo, na bagagem, novas possibilidades teóricas e metodológicas.
39

 Para Malerba, 

os expurgos fizeram com que historiadores como Yedda Maria Linhares, Maria Luiza 

Marcílio, Kátia de Queiroz Mattoso e Ciro Flamarion Cardoso migrassem para a França, 

tomando contato com a historiografia marxista e com os Annales. Para o autor, essa relação 

entre marxismo e Annales será marcante na formação dos historiadores brasileiros dos anos 

60.
40

 Todos esses autores são importantes orientadores de dissertações e teses, nos anos 80.  

Outra forma de percebermos e analisarmos o diálogo dos historiadores brasileiros com a 

produção francesa é através da observação do mercado editorial, ou seja, a análise dos 

processos de publicação das obras basilares do movimento dos Annales, especificamente, da 

terceira geração do grupo. Com efeito, os anos 80, assistem a um crescimento vertiginoso do 

mercado editorial brasileiro, algo sem precedentes na história do país. Isso pode ser observado 

pelo crescimento das principais editoras do país à época, tanto no que diz respeito ao número 

de publicações, quanto no que diz respeito à qualidade gráfica do que era publicado, entre 

outros aspectos. Além disso, ao que nos interessa, existe um forte crescimento no período da 

publicação de textos de história, tanto aqueles frutos da produção acadêmica e não acadêmica, 

quanto naquilo que diz respeito à tradução de obras da historiografia francesa e norte 

americana, por exemplo.
41

 

Praticamente, todas as editoras do período publicaram coleções de livros de história, 

com coleções que chegavam a até 200 títulos, sendo alguns produzidos, especificamente, para 

esse fim, por historiadores acadêmicos, e outros, frutos de pesquisas realizadas dentro da 

academia. Além disso, as editoras universitárias colaboraram nesse processo de formação de 

um mercado editorial para livros de história, publicando, sobretudo, teses e dissertações. Para 

se ter uma ideia do volume de publicações de textos de história, temos a publicação, em toda a 
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década de 80, de 2037 títulos nacionais e 621 títulos traduzidos, totalizando 23% do total 

publicado, sendo as traduções do inglês em primeiro lugar, com 45% do que, então, 

publicava-se; seguido do francês, com cerca de 30%, e espanhol com 7%.
42

 

As imbricações entre mercado editorial e produção historiográfica acadêmica são 

aspectos importantes da compreensão da presença da Nova História no Brasil. Sucesso 

editorial na França, os novos temas da terceira geração dos Annales serão fartamente 

traduzidos e publicados no país, e a produção brasileira afeita a tais temáticas será também 

amplamente publicada, o que explica, em parte, a ampla evidência que essa historiografia teve 

no período. Não sendo hegemônica, quantitativamente, a produção brasileira ligada à Nova 

História terá muitas publicações e reedições. Os dados mostram que, no que se refere aos anos 

80, apenas 8% das dissertações e teses foram publicadas, sendo os trabalhos ligados à Nova 

História, 15% desse total. Segundo Carlos Fico e Ronald Polito:  

Temáticas e abordagens novas ou menos presentes antes de 1980 também se 

fizeram notar, apresentando ainda poucos títulos. Conseguimos localizar 

apenas 6 edições envolvendo temas da bruxaria, da demonologia e da magia, 

outras 16 sobre os temas da sexualidade (o corpo, a prostituição), 7 sobre a 

temática do cotidiano, principalmente dos grupos sociais dominados, 12 

sobre criminalidade e as prisões e 17 sobre a História das Mentalidades em 

geral. Foram encontradas ainda 16 edições sobre a História da Família, 15 

sobre mulheres (quase todas de autorias de mulheres) e 2 sobre as crianças. 

Como se observa, essas 91 edições, unificadas aqui por representarem alguns 

dos atuais campos ou enfoques de pesquisa e publicação, são indicativos dos 

novos interesses editoriais e de pesquisa. Em termos relativos, é expressiva 

sua presença no volume de publicações, certamente vindo a se manter por 

mais tempo entre os setores de investimento editorial, tanto mais pelo 

interesse público que esses e outros temas despertam ou ainda podem 

despertar. Alguns parecem ter se constituído em modas editoriais, outros vão 

se tornando setores mais definidos de editoração. Note-se, também, que 

essas edições incluem textos importantes de historiadores estrangeiros 

traduzidos e algumas teses e dissertações nacionais.
43

  

 

Ora, a análise de Fico e Polito traz termos como ―novos interesses editoriais e de 

pesquisa‖, ―investimento editorial‖, ―interesse público‖, ―modas editoriais‖, todas elas, 

reveladoras de que muitos dos interesses de pesquisa coadunam-se com interesses editoriais, 

processo descrito para o campo historiográfico brasileiro com fortes semelhanças com o que 

ocorreu na França. Assim, a força do mercado editorial brasileiro não só é fundamental para a 

publicação do trabalho dos historiadores franceses, como será fundamental para conduzir 

alguns historiadores brasileiros a esses temas antropologizados, publicando textos ligados à 
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temática da Nova História tanto a pedido das editoras, quanto fruto de suas teses e 

dissertações. Por conseguinte, é possível aventar a hipótese de que muitos historiadores 

passaram a produzir dentro desses temas ligados a tais interesses.  

No que se refere à publicação da bibliografia francesa ligada à Nova História, 

possuímos dados, referentes aos anos 80, coligidos e organizados por Carlos Fico e Ronald 

Polito. No elenco de livros de história publicados nessa década, estão presentes os nomes dos 

principais membros dos Annales, tanto em obras temáticas, quanto de obras de caráter mais 

teórico e metodológico, como o Faire de l´histoire, com edição brasileira de 1976. Philippe 

Áries, Georges Duby, Jacques Le Goff, Alain Corbin, Robert Mandrou, Paul Veyne e Michel 

Vovelle figuram entre os autores publicados. Ao mesmo tempo, textos da chamada Nova 

História Cultural também são publicados, como os trabalhos de Robert Darton, Natalie 

Zemon Davis, Carlo Ginzburg e Michele Perrot, indicando que a Nova História e a Nova 

História Cultural estão circulando no campo acadêmico brasileiro praticamente ao mesmo 

tempo. E ainda, os trabalhos de Michel Foucault e Edward P. Thompson são amplamente 

publicados, com obras recebendo contínuas reedições. Algo observado também em alguns dos 

autores citados acima.
44

 

Em consonância com a publicação dessas obras, podemos verificar a presença da 

produção historiográfica francesa no Brasil através da publicação de resenhas, essas 

produzidas por historiadores e publicadas em periódicos científicos e jornalísticos. Essas 

revelam não só o conhecimento dos historiadores brasileiros acerca das obras publicadas no 

Brasil, através de resenhas explicativas e críticas, como revelam, ainda, o conhecimento de 

livros e artigos não traduzidos e que de certa maneira circulam no campo historiográfico 

brasileiro.
45

 

O que se percebe, portanto, é que os autores mais importantes da terceira geração dos 

Annales tiveram seus livros publicados no Brasil nos anos 80, ou tiveram suas obras 

circulando por aqui em Francês, sendo resenhadas pelos historiadores brasileiros. Mesmo que 

com relativo atraso, suas obras circulam no país, participando direta ou indiretamente na 

produção historiográfica de seus pares brasileiros. Nota-se que a circulação desses textos é 

patente, desde o início da década de 80, acentuando-se no final desse período, com a 
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publicação desses textos adentrando a década seguinte. Ao lado da publicação de textos 

históricos de origens diversas, a produção francesa se faz presente de maneira substancial. 

Os temas ligados à História da Sexualidade, produzidos por historiadores brasileiros, 

tiveram espaço de publicação no mercado editorial brasileiro, nos anos 80. Outros trabalhos 

conectados à História do Cotidiano, da Cultura Popular, da Feitiçaria e da Religiosidade 

Popular, da História da Família, da História do Imaginário e das Mentalidades receberam 

publicações nessa década.
46

 Muitas dissertações e teses produzidas no período recebem 

publicações na década de 90, e mesmo na década seguinte.  

O que se vê, portanto, é um ativo mercado editorial voltado à publicação de textos de 

história, fruto de traduções de obras estrangeiras com as francesas em posição de destaque. 

Mas também, cumpre observar que existe ativo mercado para a publicação de textos de 

história produzidos por autores brasileiros, que publicam suas teses e dissertações, mas 

também publicam trabalhos produzidos, especificamente, para atender as demandas editoriais, 

processo exemplificado pelas inúmeras coleções que aparecem no período. Dessa maneira, os 

textos ligados aos Annales são bastante publicados, muitos em reedições, e as teses e 

dissertações ligados aos temas dos Annales também são publicados no período. Cumpre 

apontar, ainda, serem grande e variada as publicações do período, com textos de história 

econômica, história política, história social e do trabalho, história regional, história de gênero; 

outros de história antiga, medieval, moderna, da América e contemporânea se fazendo 

presentes.  

Outra questão a ser apontada, que pode explicar o porquê da presença de temas da Nova 

História na historiografia brasileira são as dinâmicas internas do campo historiográfico, de 

acordo com as lições dadas por Pierre Bourdieu. Para esse autor, agentes do campo acadêmico 

que ocupam posições proeminentes como orientadores, controles de instituições de pesquisa e 

bolsas de estudo, podem influir nas escolhas teóricas e metodológicas de seus alunos, 

direcionando-os a determinados temas.
47

 

Desse modo, a análise historiográfica deve, também, ter em consideração a dimensão do 

capital de determinado agente do campo e considerar, a partir daí, como tal agente é capaz de, 

nos processos de orientação de pesquisa, conduzir as tomadas de posição de seus orientandos 
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com as posições teóricas e metodológicas a ele ligadas. Com isso, é possível perceber as 

filiações teóricas entre os agentes, e isso nota-se não só nas orientações e nos trabalhos aí 

originados, nas também nas publicações em conjunto, na participação em bancas, nas 

recomendações, nas consagrações próprias ao campo acadêmico. Acreditamos que muitos 

pesquisadores de mestrado e doutorado que, de alguma forma, filiaram suas pesquisas à Nova 

História fizeram suas escolhas teóricas e metodológicas tendo tais características do campo 

acadêmico como determinantes, haja vista que as características do campo podem determinar 

o campo de possibilidades teóricas e metodológicas disponíveis aos ingressantes no campo. 

Nossa análise empírica, presente no próximo capítulo, indica claramente ser pequeno o 

número de orientadores que estão orientando dissertações e teses da Nova História, sendo 

assim, aventamos a hipótese de que o capital desses orientadores pode ter influência 

determinante nas escolhas de seus orientandos acerca dos temas da Nova História. Tais 

considerações nos ajudam a pensar como, nesse momento, existe um direcionamento das 

pesquisas em torno desses temas, determinada talvez pelo capital simbólico e político dos 

orientadores, contribuindo para explicar a presença da Nova História dentro do campo 

historiográfico brasileiro.  

Sobre tal aspecto, considerando a diminuição significativa da presença do marxismo na 

historiografia brasileira, com a ascensão da Nova História, além de outras tendências, assim 

se expressa José Jobson de Andrade Arruda: 

No fundo, o que lastreia a exclusão obscurantista, é a luta pelo controle dos 

postos estratégicos que decidem o rumo da produção da história: 

universidades, editoras, agências de financiamento, media, em suma, mais 

uma das batalhas pelo poder historiográfico, nem sempre amistosas, éticas, 

gentis, polidas, reconhecidas (...).
48

  

Com isso, as questões que envolvem o poder estratégico, dentro do campo acadêmico, 

que dizem respeito a posições acadêmicas, controle sobre financiamentos de pesquisa, além 

das questões ligadas ao mercado editorial, podem contribuir sobremaneira para a 

compreensão da retirada de grandes modelos de explicação historiográfica, tal como o 

marxismo, e a entrada em cena de outros modelos, tais como os da Nova História.  

Além disso, a produção de textos de História também está sujeita e aberta às outras 

possibilidades historiográficas, o que também contribui para entendermos a ascensão dos 
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temas da Nova História no campo historiográfico brasileiro. Com efeito, a Nova História 

alcançou na França posição de destaque dentro e fora da academia, sobretudo, quando se 

considera a vendagem de livros com os temas da Nova História para o público leigo. 

Chegando ao Brasil com o amparo do mercado editorial, que publica os autores franceses e 

também os brasileiros que produzem na área, é possível que a notoriedade dos temas da Nova 

História antropologizada possa ter despertado o interesse de jovens historiadores para tais 

temáticas. Para Ciro Flamarion Cardoso, a Nova História seria apenas mais uma entre outras 

novidades que o autor considera como "modas", que já aportaram por aqui antes de Foucault e 

da Nova História, entre eles estariam a moda estruturalista de Levi-Strauss, Althusser, 

Poulantzas....: 

(...) que, apesar de provocarem muita agitação na intelectualidade brasileira 

(...) o surgimento de verdadeiros clubes de fãs, coletâneas, conferências, 

debates apaixonados, terrorismos e exclusivismos universitários à vezes bem 

ridículos, deixaram pouco resíduo em termos de obras que, inspirando-se 

neles, procurassem explicar seriamente a nossa realidade.
49

 

Com isso, para o autor, essas novidades vistas por ele como "modas", são sempre 

efêmeras e sem bases sólidas, não deixando porém de incidir sobre a produção acadêmica e 

historiográfica, mas dadas essas características e outras intrínsecas às próprias noções de 

conhecimento histórico que carregam, não teriam força suficiente para criar explicações 

realmente originais, tal como preconizado por Ciro Flamarion. Apesar da opinião de 

Flamarion, os desenvolvimentos da Nova História Antropologizada são bastante profícuos 

quando se analisa a historiografia brasileira produzida a partir dos Annales.  

Para Astor Antônio Diehl, a História ocupa nesses anos 80 uma posição de grande 

destaque, pois se tornou matéria prima da Indústria Cultural, o que, segundo ele, explicaria o 

sucesso crescente em torno da Nova História, para o autor: 

Seus temas, já vimos, seus métodos e seus objetos empolgam sempre mais 

um novo e crescente público. Nesse sentido, quais seriam então os possíveis 

elementos que explicam esse estrondoso sucesso dessa ‗Nova História‘ numa 

cultura ornamental como a brasileira? Em primeiro lugar, sua relação com os 

meios de comunicação de massa, com a mídia eletrônica foi encurtada: 

―entre o real e o imaginário vagueia o novo olhar do historiador‖. Vimos 

essas características nos ‗novos‘ historiadores dos Annales, Os ‗novos‘ 
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historiadores se deixaram influenciar eles próprios pela relação da mídia 

com a sociedade.
50

 

Sendo assim, os novos historiadores poderiam encaminhar suas pesquisas para a Nova 

História motivados não só pela possibilidades historiográficas que abrem, mas também por 

interesses no sucesso que essa tendência historiográfica inspira, tanto do ponto de vista da 

ocupação dos espaços institucionais da produção historiográfica, quanto pela possibilidade de 

terem suas obras publicadas pelo mercado editorial.  

Ao mesmo tempo, a renovação teórica e metodológica e a presença de novos e 

inexplorados temas, oriundos da historiografia dos Annales, podem ter tido peso decisivo na 

atratividade dos historiadores brasileiros a tais caminhos abertos pelos Annales. Com efeito, a 

Nova História antropologizada, ao abrir inúmeros temas, ao mobilizar novos conceitos, ao 

advogar o estudos de novos temas atraiu historiadores interessados na renovação de suas 

práticas, interessados em abordar o passado histórico brasileiro através de novas 

possibilidades epistemológicas criadas pela antropologização da História. Certamente que 

houve significativos avanços no conhecimento do passado histórico brasileiro, mesmo que 

com interesses ligados aos da Indústria Cultural, é inegável que a Nova História no Brasil 

descortinou realidades históricas antes desconhecidas, que ampliou a visão do passado 

brasileiro ao utilizar as lentes da Antropologia. 

Com isso, se alguns autores apontam o declínio do marxismo, o declínio da presença 

dos Annales da primeira e da segunda geração, se mostram grande diversidade teórica e 

metodológica, com orientações vindas de diferentes contextos historiográficos, qual é a 

importância e a real presença dos trabalhos da terceira geração dos Annales na historiografia 

brasileira do período? Em que medida seus temas se fazem presentes nas dissertações e teses 

produzidas nos lugares de produção? Houve uma redescoberta da Escola dos Annales, nesse 

período, como acredita Margareth Rago?
51

 Sua presença quantitativa era inexpressiva, como 

aponta Fico e Polito?
52

 Quais eram os temas, oriundos da historiografia dos Annales, que 

eram os estudados, em quais proporções? Havia linhas de pesquisa e disciplinas ofertadas nos 

programas que seguiam a Nova História?  

Para responder essas perguntas, propomos uma análise da produção historiográfica 

acadêmica, num viés quantitativo, para, com isso, aferirmos qual a proporção que os trabalhos 
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ligados à Nova História assumem, dentro do campo historiográfico brasileiro. Para isso, 

utilizamos, como fonte, o catálogo de teses e dissertações em História, organizado por Maria 

Helena Rolim Capelato, intitulado Produção Histórica no Brasil 1985-1994,
53

 edificado 

dentro do projeto Pós-graduação-Anpuh: pesquisa, informação e intercâmbio, projeto esse 

criado, justamente, para mapear a produção historiográfica brasileira, no âmbito da pós-

graduação. O catálogo abrange a produção de todas as dissertações e teses, produzidas em 

todos os programas de pós-graduação existentes no período e traz informações, tais como, o 

título e o resumo do trabalho, seguidas de autor, orientador e ano da defesa.  

O período a que o catálogo se refere, de 1985 a 1994, é bastante significativo da 

produção historiográfica brasileira, ligada à Nova História, pois, ao mesmo tempo em que 

abrange um período de dez anos, comporta uma quantidade de 1095 trabalhos, com a 

presença de 858 dissertações e 237 teses. Com isso, essa análise pode ajudar a responder a 

essas perguntas, abrangendo parte da produção dos anos 80 e parte da produção da década 

seguinte.  

Observando a produção historiográfica brasileira, em geral, tendo em vista todos os 

programas de pós-graduação em funcionamento, verificamos que os temas da Nova História 

perfazem o total de 13% dos trabalhos produzidos no período, conforme dados apresentados 

no gráfico nº1. Com esses dados, apontamos que, embora presente no período, a proporção 

era relativamente pequena, corroborando as análises anteriores que apontavam grande 

diversidade teórica da historiografia brasileira nos anos 80. Assim, o peso dos Annales da 

terceira geração precisa ser relativizado e embora tenha alcançado certa notoriedade, sua 

presença nos programas de pós-graduação é tímida, e está longe de ser preponderante.  

Vê-se, também, que o número de teses e dissertações ligadas à Nova História apresenta 

proporção diferente, haja vista ser maior o volume de dissertações. Uma hipótese explicativa 

para essa desproporção passa, em primeiro lugar, pelo próprio volume de dissertações ser 

maior, mas também pode estar ligado ao fato de que historiadores que estão iniciando a 

carreira acadêmica, como mestrandos, podem sentir-se mais atraídos pelos novos temas, 

diferentemente, dos doutorandos, que, com carreira já em formação, tenderiam a manter-se 

ligados às temáticas já trabalhadas nos mestrados. Outra questão a ser apontada é que essa 

proporção de trabalhos é mais ou menos semelhante em quase todos os programas.  
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Gráfico nº 01 – Relação entre o total de trabalhos e o total ligado à Nova História. (1985-1994) 

 

Com relação aos temas da Nova História, que se fazem presentes na historiografia 

brasileira, temos um quadro geral de trabalhos, como se pode ver no gráfico nº2, dedicada à 

análise percentual; e no gráfico nº3, dedicada a apontar o número de trabalhos produzidos em 

cada área temática. Essa proporção não se repete na análise dos diferentes programas, sendo 

assim, cada um deles terá um percentual diferenciado de quais temas serão pesquisados. 

 

Gráfico nº 2. Proporção percentual de temas da Nova História nos Programas de Pós-graduação. 

(1985-1994) 
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Gráfico nº 3. Proporção númerica de temas da Nova História nos Programas de Pós-graduação. (1985-

1994) 

As duas tabelas mostram que existe a presença marcante de trabalhos ligados ao 

Imaginário, à História das Mentalidades, à História do Cotidiano, à História da Família, vindo 

a seguir a História da Sexualidade e da Religiosidade, com outros temas aparecendo, mais 

timidamente, tais como aqueles ligados ao estudo da Infância, do Simbólico e da Cultura 

Popular. 

Os programas brasileiros de Pós-graduação em História, no período ora em análise, 

apresentam um pluralismo teórico, metodológico e temático. É possível aferir ainda uma 

diversidade ligada à periodização, a fontes, a enfoques, que, enfim, enriquecem a produção 

historiográfica brasileira. Essa diversidade revela-se também quando se analisam as 

características da produção de cada um desses programas, e revela-se, ainda, quando se 

considera a presença da Nova História nesses lugares de produção acadêmica. Obviamente, 

cada programa de Pós-graduação apresentará formas distintas de transferências culturais a 

partir da Nova História, tanto no que diz respeito aos temas, quanto no que diz respeito ao uso 

de teorias e metodologias de pesquisa. E mais, as formas de aplicação dos temas da Nova 

História na realidade histórica brasileira também serão distintos, revelando que cada lugar 

institucional condiciona diferentes práticas de pesquisas que incidem de forma peculiar na 

fabricação dos textos de História de cada programa.  
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Apesar dessa presença, numericamente tímida, em alguns dos programas de pós-

graduação brasileiros, é possível observar a presença de linhas de pesquisa ou disciplinas 

sendo ofertadas tendo como referência a Nova História da terceira geração dos Annales. 

Linhas de pesquisa em história das Mentalidades e/ou disciplinas com essa terminologia se 

fazem presentes, ao lado de disciplinas como História do Imaginário, do Cotidiano ou da 

Família. Com dados disponíveis para o ano de 1994, encontramos tais evidências na 

Universidade de São Paulo, na Unesp de Assis, na Unicamp, na PUC de São Paulo, na PUC 

do Rio de Janeiro, na Universidade de Brasília e na Universidade Federal da Bahia.  

Por outro lado, a junção das palavras História e Cultura, típica dos estudos da Nova 

História e mais ainda da Nova História Cultural, ou seja, reveladoras da antropologização da 

História, se fazem presentes nos programas de pós-graduação da PUC- RJ, da PUC- RS, da 

PUC-SP, da UFF, da UFPE, da UFRJ, da UFSC, e na UFPR, pois, eram ofertadas disciplinas 

nomeadas como História Simbólica, História e Representação e História das Ideias.
54

 

Como se vê, a historiografia brasileira, entre meados dos anos 80 a meados dos anos 90, 

produziu dissertações e teses tendo como referência os trabalhos dos historiadores franceses 

da terceira geração dos Annales, e mesmo da geração seguinte, evidenciando o processo de 

antropologização da história então praticada no país. Com a proporção quantitativa aferida, 

percebe-se que essa era apenas uma das facetas da historiografia brasileira do período, como 

já apontado, pois é grande a diversidade de caminhos trilhados pelos historiadores brasileiros. 

Ao mesmo tempo, e, embora a produção possa ser considerada relativamente baixa, com os 

dados disponíveis para o ano de 1994, percebe-se a presença de disciplinas e mesmo linhas de 

pesquisa nos programas de pós-graduação que indicam essa relação com os Annales, fazendo 

com que a Nova História e a Nova História Cultural vá ocupando os espaços institucionais, ao 

longo da década de 90.  

2.2. Antropologização da historiografia brasileira nos anos 80 e 90 

Desse modo, o crescimento da historiografia brasileira nos anos 80 pode ser visto como 

um dos fatores explicativos da diversidade teórica e metodológica observada. E mais, esses 

processos, aqui descritos, marcam, ainda, a inserção da historiografia brasileira na 

historiografia global, pois, a ampliação dos temas, dos objetos e das novas abordagens era 
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lugar comum na historiografia global, desde finais dos anos 60, em diversas partes do globo, 

como discutido no capítulo 01. Com isso, a participação da historiografia brasileira nos 

movimentos da historiografia global vai ocorrer de maneira mais efetiva com a consolidação 

dos lugares de produção historiográfica e tais características da formação do campo 

acadêmico, no Brasil, fazem com que sua participação nesses movimentos ocorra com 

algumas peculiaridades.  

A primeira dessas peculiaridades diz respeito ao fato de que a aproximação dos 

historiadores brasileiros com os estudos culturais, através da Antropologia ou não, é bastante 

comum, em trabalhos clássicos produzidos antes mesmo da instalação das universidades. O 

trabalho de Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial, voltado a um estudo da 

cultura material a partir da miscigenação étnica no Brasil Colonial é exemplar de um estudo 

realizado com preocupações culturais em diálogo com a Sociologia weberiana.
55

 Ainda, os 

trabalhos de Gilberto Freyre também podem ser incluídos nesse rol, haja vista suas relações 

diretas com a Antropologia, sendo Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos, "pioneiro 

nas análises da infância, da velhice, da festa, da família, do amor, do sexo, da morte, da 

comida, da natureza e da paisagem."
56

 Retratos do Brasil, de Paulo Prado, e Vida e morte do 

Bandeirante de Alcântara Machado poderiam ser incluídos nesse grupo de trabalhos voltados 

à História da cultura.  

Nesse time entraria ainda os trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda, desde Raízes do 

Brasil, em franco diálogo com a psicologia e com as sociologia weberiana, trabalho que 

evidenciaria, segundo Laura de Mello e Souza não uma influência propriamente dita dos 

fundadores dos Annlaes, mas "uma surpreendente afinidade e coincidência temática e 

metodológica entre Sérgio e os fundados da moderna historiografia francesa"
57

 que inclui os 

fundadores Bloch e Febvre e ainda Braudel. Para a autora isso decorre do fato de que todos 

tinham leituras semelhantes, realizadas na Sociologia e Antropologia. Ainda, na obra de 

Sérgio Buarque, os livros Monções e Caminhos Fronteiras, o primeiro de 1945 e o segundo 

de 1957, sofreram influências de antropólogos tais como Koch Grünberg, Nordenskiöld e 

Friederici. Já Visão do Paraíso, tese de cátedra de 1958, atestaria, segundo a autora, a entrada 

da maioridade da historiografia brasileira nos estudos culturais, com obra de vanguarda na 

área da História do Imaginário e do universo mental dos lusitanos. Outros trabalhos voltados 
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às preocupações culturais são elencados pela autora, incluindo Cristãos novos na Bahia, de 

Anita Novinsky, de 1970, e sobretudo, as obras do historiador pernambucano Evaldo Cabral 

de Mello, esse com claro diálogo com a historiografia francesa.  

Desse modo, a inserção da historiografia brasileira na historiografia global, ocorre antes 

e durante os processos de organização e consolidação das universidades, quando 

consideramos esses trabalhos ligados aos estudos culturais e próximos das contribuições 

antropológicas. Se pensarmos na obra de Sérgio Buarque, boa parte dela, escrita fora da 

universidade, é possível aventar até certa vanguarda numa antropologização da historiografia 

brasileira. Contudo, com a consolidação do campo acadêmico e historiográfico, a 

antropologização da historiografia brasileira vai seguir os movimentos da historiografia 

global, com o diálogo estabelecido com as diferentes correntes historigráficas 

antropologizadas.  

Com isso, na historiografia acadêmica, é preciso perceber o descompasso temporal com 

que tais fenômenos ocorrem no Brasil, haja vista o tempo para a tradução de obras, 

assimilação e circulação de modelos teóricos. Com isso, enquanto a Nova História da terceira 

geração dos Annales tem certo protagonismo na França dos anos 70, a presença dos novos 

objetos, novos problemas e novas abordagens vai ocupar a cena historiográfica no Brasil entre 

meados da década de 80 a meados da década de 90. Outros modelos teóricos seguem caminho 

semelhante, sendo exemplar os trabalhos de Thompson e Foucault, que irão fazer presença na 

historiografia brasileira, na mesma década, embora seus epígonos tenham publicado suas 

obras na década de 70.
58

 Tal constatação nos leva à segunda e mais importante peculiaridade 

da inserção da historiografia brasileira na historiografia global, qual seja, o diálogo de nossa 

historiografia com esses movimentos, haja vista a incorporação de diversos temas e modelos 

teóricos distintos que vão sendo aplicados à realidade histórica brasileira. Nessa posição, a 

historiografia brasileira estabelece diálogo com orientações teóricas diversas, sem produzir 

modelos teóricos originais à historiografia global.  

Desse modo, como demonstramos no capítulo 01, a historiografia global dos anos 70 

passava por um processo de antropologização, uma vez que em muitas partes do globo vai se 

observar uma constante aproximação da História com a Antropologia, na Itália, na Inglaterra, 

na Alemanha, na URSS, sendo a França, da terceira geração dos Annales, caso exemplar. 
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Com todas essas correntes historiográficas presentes na historiografia brasileira dos anos 80, 

acreditamos que uma parte importante dessa produção vivencia um processo semelhante de 

antropologização.
59

 Contudo, tal processo ocorre não só pelo diálogo estabelecido pelos 

historiadores brasileiros com a Antropologia, mas também e, principalmente, pelo diálogo 

estabelecido com essas diversas correntes teóricas. Com isso, a simples presença de uma 

corrente teórica antropologizada, tal como a Micro-história, ou dos temas abertos aos 

Annales, a partir do diálogo com a Antropologia pode ser reveladora de uma antropologização 

da historiografia brasileira.  

Assim, a antropologização da historiografia brasileira ocorre dentro das peculiaridades 

de sua inserção na historiografia global, ou seja, se dá no diálogo teórico estabelecido com 

modelos diversos, muitos deles antropologizados, ocorre também na prática dos novos temas, 

dos novos objetos e novas abordagens, ocorrendo, ainda, através do diálogo direto de 

historiadores brasileiros com os estudos antropológicos. Desta maneira, acreditamos que o 

diálogo com a Nova História da terceira geração dos Annales é o elemento central, ainda que 

não o único, da antropologização de parte da historiografia brasileira, pois, é a partir desse 

diálogo que os temas da Nova História antropologizada se fazem presentes no horizonte 

historiográfico dos historiadores brasileiros. É a partir desses temas que os historiadores 

brasileiros irão buscar o diálogo com a Antropologia, que irão repensar seus objetos e fontes 

de pesquisa.  

A antropologização da historiografia brasileira, ocorre, portanto, dentro dos 

movimentos da historiografia global, embora com peculiaridades inerentes à sua posição no 

cenário historiográfico global. Essa posição fez com que nossa participação nesses 

movimentos se desse, principalmente, pelo diálogo aberto com correntes historiográficas 

variadas, pela abertura de novos temas, objetos e abordagens. Contudo, apontamos a Nova 

História francesa como interlocutora privilegiada, embora não exclusiva, desse processo. 

Mesmo assim, a antropologização da historiografia brasileira não irá ocorrer apenas pela 

prática dos temas antropologizados, ou pelo diálogo diretamente realizado com a 

Antropologia; ela irá ocorrer também por conta de questões epistemológicas mais amplas que 

também fazem parte desse processo de antropologização. Com isso, algumas questões 

discutidas no capítulo anterior para a historiografia global e para a França, em especial, 

também podem visualizados aqui, sendo algumas delas temas de reflexão de historiadores 
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brasileiros. A presença dessas questões e dessas reflexões inserem, mais uma vez, a 

historiografia brasileira na historiografia global. Esses processos envolvem a crise do 

racionalismo moderno, a crise do pensamento marxista e a ascensão do paradigma pós-

moderno na historiografia, os efeitos do giro linguístico, o retorno da narrativa e as novas 

formas de tempo histórico. Tudo isso ocorrendo dentro de um contexto histórico bastante 

peculiar, qual seja, o da redemocratização brasileira, após 21 anos de Ditadura Militar.  

Com efeito, para Astor Antonio Diehl, a recepção da Nova História no Brasil, nos anos 

80, esta ligada à crise da razão moderna, ou seja, à crise dos grandes modelos de explicação 

do social, representados, segundo ele, pela crise das teorias otimistas da Modernização, à crise 

da recepção do pensamento de Max Weber e à crise do próprio Marxismo. Para o autor, a 

crise na recepção de tais modelos cria uma profunda crise de orientação no horizonte da razão 

histórica. Essa profunda crise, que também esta ligada à própria concepção de um tempo 

linear cumulativo, ―provocou um ‗vácuo‘ profundo sobre as orientações de reconstrução do 

passado e na percepção de futuro‖.
60

  

Com isso, para Diehl, esse vácuo será preenchido por modelos de explicação histórica 

de tipo cultural, com a ―fragmentação do conhecimento histórico através da introdução de 

discussões, tais como da Micro-História, da Antropologia e da Pós-modernidade no contexto 

da História(...)‖.
61

 Dessa forma, essa crise do próprio pensamento ocidental, antevista como 

crise da pós-modernidade, explicaria a recepção da Nova História pela historiografia 

brasileira.  

Para Diehl, observaríamos na historiografia brasileira dos anos 80, uma nova Matriz 

Historiográfica, ou seja, novos modelos epistemológicos de explicação do passado histórico 

estariam em vigor, e a análise de tal matriz indicaria a antropologização da História, haja vista 

as mudanças operacionalizadas a partir da apropriação das questões epistemológicas da Nova 

História e do chamado paradigma pós-moderno na historiografia brasileira. Tal processo 

levou os historiadores a uma total relativização cultural, a uma aproximação e mesmo diluição 

das fronteiras entre História e Literatura, História e Mito, dada a preferência da nova 

historiografia para as construções imaginárias do social, para as representações, para os 
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discursos, num combate claro contra as grandes sínteses, os grandes modelos positivistas ou 

marxistas.
62

 

Para Diehl, o fenômeno, fruto da crise da razão moderna, que significa a perda de 

referenciais holísticos de progresso linear ou de mudança histórica, ou seja, da razão histórica 

de ordem iluminista ou marxista, são fatores que denotam profunda crise do pensamento 

historiográfico, haja vista que esse já não consegue disciplinar o conhecimento sobre o 

passado, não mais se sustenta em bases otimistas de progresso linear e da própria razão 

iluminista ou, ainda, de um projeto marxista, tudo isso explicaria tanto a recepção do 

pensamento de Foucault, de Walter Benjamim, quanto daqueles oriundos da Nova História. 

Para o autor: 

(...) a inspiração é a ―nouvelle histoire‖ com sua pluralidade de métodos e 

objetos. O fascínio pelo brilho dos temas não usuais, heterodoxos, 

tradicionalmente desprezados pela historiografia ‗moderna‘. Daí provêm o 

assalto das novidades temáticas que vão desde o sexo, o prazer, a moda, o 

cheiro, até o sonho e a feitiçaria. Muitos desses estudos são projeções 

anacrônicas de questões bem atuais sobre o passado longínquo.
63

  

 

Aos temas apontados por Diehl, podemos acrescentar aqueles ligados à História da 

Família, da Infância, do Cotidiano, do Imaginário e das Mentalidades, dentre outros. O que se 

vê, então, é que questões teóricas de maior vulto e profundidade coadunam-se com aquelas 

ligadas às sociológicas do campo historiográfico para explicar as mudanças na historiografia 

brasileira.  

Com essa nova historiografia, os próprios métodos do historiador precisam passar por 

mudanças, haja vista que esses novos interesses denotam novas metodologias para o trabalho 

de pesquisa do historiador, e, nesse sentido, será o modelo hermenêutico oriundo da 

Antropologia que marcará presença, segundo Astor Antonio Diehl, notadamente o método da 

―descrição densa‖
64

 de Geertz. Além disso, é possível a observação, na historiografia 

brasileira, da utilização de alguns conceitos de origem antropológica, e, em um ou outro caso, 

até mesmo a utilização de metodologias de pesquisa típica dos antropólogos, sendo o uso da 

descrição densa, caso exemplar. Além disso, a ampliação das fontes é talvez a maior mudança 

que pode ser visualizada na operação historiográfica dos historiadores brasileiros, 

característica importante dos Annales.  
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Um dos aspectos marcantes do processo descrito acima, citado em outros momentos 

desse texto, é a sensível diminuição da presença da historiografia marxista, que, com forte 

presença nas dissertações e teses produzidas no âmbito da pós-graduação brasileira, até a 

década de 70, vê sua presença teórica e metodológica diminuir nos lugares de produção 

historiográfica no decorrer dos anos 80, sem que isso signifique seu completo 

desaparecimento. Nossa análise empírica, tema do próximo capítulo, mostra que foi comum a 

mudança teórica de marxistas que passam a trabalhar com os temas da Nova História, com 

casos em que autores produziram dissertações e teses com tais perspectivas, e que, mais tarde, 

na condição de orientadores, passaram a orientar temas da Nova História. Em outros casos, o 

autor produziu dissertação ligada à História Social, e no doutorado, produziu trabalho afeito 

aos temas antropologizados. Em muitos textos, existe a junção de ambas as referências 

historiográficas, exemplarmente visualizada em trabalhos sobre cotidiano operário ou 

imaginário das classes subalternas.  

Tal questão merece atenção especial. Como apontado no capítulo anterior e amplamente 

discutido aqui, com Astor Diehl, a Nova História estaria inserida no chamado paradigma pós-

moderno, na acepção de Ciro Flamarion Cardoso e Frank Ankesmit. Flamarion, será, no 

Brasil dos anos 80, um dos mais proeminentes porta vozes do debate que envolve os 

marxistas contra a Nova História, contra o relativismo lingüístico e contra as crises do 

pensamento racionalista.  

Com efeito, para Ciro Flamarion, a crise do marxismo ocidental, caracterizada por Perry 

Anderson como essencialmente acadêmico, teve seus desdobramentos por aqui, embora em 

nossa realidade estivessem ligados a outras questões de nosso contexto histórico, e teriam 

produzido também uma historiografia afastada do materialismo histórico, uma historiografia 

reacionária, irracional e desengajada. Além disso, é importante perceber que a crise do 

marxismo ocorreu justamente no momento da ascensão da Nova História, na Europa, nos anos 

70, e no Brasil, nos anos 80. Para o autor, a crise do marxismo esteve intimamente ligada à 

crise do racionalismo ocidental, e dada a relação da intelectualidade brasileira com o que 

ocorre no lado de lá do Atlântico, diz Flamarion: 

A hegemonia intelectual de Paris não se exercia somente sobre a Itália, a 

Espanha ou Portugal, mas também deste lado do Atlântico. Entre nós 

igualmente, o recuo do marxismo, que teve causas locais importantes em 

nossa história recente (a derrota dos movimentos de guerrilha e das diversas 

formas da ―luta armada‖, por exemplo), foi seguido pela importação, sempre 

da Europa, dos delírios irracionalistas, dos escapismos, dos movimentos 

reacionários de todo tipo: neo-anarquismo intelectual, o ―corpo e seus 
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prazeres inocentes‖, certas formas de ecologismo, a ―Nova Filosofia‖, a 

―Nova História‖...
65

 

As consequências seriam a entrada dos temas da Nova história, caracterizados pela 

ausência de uma teoria social da mudança, já que operam em ritmos de tempo de média e 

longa duração, num claro desprezo ao tempo dos eventos, revolucionários ou indicativos de 

processos de mudança. Numa reflexão acerca desses aspectos, Ciro Flamarion faz críticas à 

Nova História, que poderiam muito bem ser inseridas no contexto historiográfico brasileiro, 

haja vista a presença das temáticas da Nova História na historiografia acadêmica brasileira 

dos anos 80 e 90. Segundo o autor, essa mudança estaria ligada ao ―abandono das totalidades 

sociais significativas‖, que teria como consequência: 

1) valorização do periférico em relação ao central: preferem-se, como 

objetos de estudo, os loucos, os marginais, os homossexuais, as bruxas, as 

prostitutas (ao sabor, na verdade, de modismos descartáveis); 2) valorização, 

não da realidade social, das condições reais de existência, e sim do seu 

avesso —  sonhos, imaginário, ideologias — numa ―leitura‖ que analisa o 

discurso verbal ou não-verbal (iconografias, por exemplo) partindo de um 

divórcio da evolução ideológica em relação ao econômico-social; 

tematicamente, pululam as danças macabras, as ―pulsões reprimidas do 

desejo‖, os sabbats, os fantasmas, e obsessões, e é frequente o anacronismo 

na forma de projeção de percepções atuais feitas em função da sociedade de 

hoje (feminismo, ―problema gay‖) a épocas em que elas carecem de 

qualquer sentido ou realidade; 3) o tecnicismo que valoriza o computador e 

outras técnicas de vanguarda oculta uma grande pobreza metodológica: as 

fontes são escolhidas de forma arbitrária, tratadas sem rigor, usadas de 

maneira pouco crítica e racional.
66

 

 

Com isso, para Ciro Flamarion, ao se eliminar o racionalismo e especialmente o 

marxismo, o que permanece é o irracionalismo e a descontextualização, ou seja, o paradigma 

pós-moderno. Com isso, o que temos, segundo esse autor, é uma historiografia desengajada, 

reacionária e não mais ligada ao utilitarismo ideológico, não mais vista na sua função 

transformadora da realidade social. A historiografia passa a produzir então, tanto lá quanto 

aqui, uma historiografia ―despolitizada, pela negação da efetividade das revoluções sociais e 

pelo deslocamento do interesse para temas inócuos e politicamente desmobilizadores‖.
67

 Daí a 

obsessão teórica pela Antropologia, que permite a essa historiografia a aproximação com as 

temáticas do ―inconsciente coletivo, a festa, o ritual, a sensibilidade e a sociabilidade vividas, 

o quotidiano etc, em detrimento de outras: classes sociais, revoluções, economias (...)‖.
68

 O 

                                                           
65

 CARDOSO, 1988, p. 103. 
66

 Idem, p. 100. 
67

 Ibidem, p. 107.  
68

 Id., p. 99.  



97 

 

que se observa, então, é uma forte crítica de historiador marxista, que ao apontar para o 

desengajamento político e ideológico dessa historiografia, deixa de apontar que apesar disso, 

essa historiografia possibilita outras abordagens do passado histórico que ampliam nossa 

visão do passado. 

De modelo bastante presente na historiografia brasileira dos anos 70, o marxismo, agora 

em crise, crise essa ligada por sua vez à crise da razão iluminista e da entrada em cena do 

paradigma pós-moderno, levou os historiadores brasileiros a uma mudança paradigmática, no 

sentido de crítica e abandono parcial do marxismo por novas possibilidades epistêmicas 

propiciadas pela antropologização da História. Acreditando na possibilidade do conceito de 

cultura, na acepção antropológica, de reconstruir a história total, reintegrando as diferentes 

abordagens da História, a historiografia cultural torna-se presença marcante na historiografia 

brasileira dos anos 80.
69

 Com efeito, a historiografia marxista será alvo, não só de um 

crescente desuso por parte dos historiadores brasileiros, como será também alvo de inúmeras 

críticas, sendo então ―rechaçado pela maioria da produção historiográfica recente‖.
70

 

Emília Viotti da Costa relativiza a posição de Flamarion, pois, para ela essas novas 

tendências ampliaram enormemente as áreas de interesse do historiador, sem com isso 

ameaçar os projetos de construção de uma sociedade mais humana, como defendem alguns 

historiadores ao verem nessa nova historiografia um ruptura perigosa com o marxismo. Tendo 

em vista a história social do trabalho, a autora mostra o campo dividido em dois grupos, o 

primeiro composto por historiadores que utilizam abordagens estruturalistas típicas dos anos 

60, e os que adotam as novas perspectivas, estando ambos errados, pois:  

Tanto uma postura quanto a outra me parecem igualmente equivocadas. Uma 

porque se recusa a integrar a teoria às transformações extraordinárias que 

ocorreram no mundo contemporâneo nos últimos trinta anos, apegando-se a 

esquemas teóricos que não dão mais conta do real, perdendo assim a 

capacidade de recrutar seguidores entre as novas gerações; a outra porque, 

no seu afã de originalidade, ao inverter simplesmente os postulados da 

historiografia dos anos 60 em vez de integrá-los numa síntese mais rica, 

corre não só o risco de recriar, sob aparência do novo, um tipo de história 

bastante tradicional, mas o que é mais sério, no afã de buscar novos temas 

pode deixar inteiramente de lado aspectos que são fundamentais para a 

compreensão da vida do indivíduo em sociedade, deixando-o desprovido dos 
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referenciais necessários para que ele possa situar-se no presente e projetar a 

construção de uma sociedade mais livre e justa.
71

   

 

Apontando críticas e problemas em ambos os lados dessa contenda, marxistas de um 

lado e adeptos da Nova História de outro, mostrando ainda as mudanças da historiografia 

nesse contexto, amplamente discutidas nesse texto, Viotti conclui que a historiografia 

enveredou-se por um caminho meramente estético e retórico, sendo o efeito mais perverso 

dessas transformações a passagem de um tipo de reducionismo para outro, qual seja, do 

reducionismo econômico para o reducionismo cultural ou linguístico, ambos completamente 

equivocados.
72

  

Mostrando os "extraordinários" desenvolvimentos pelos quais passava a historiografia 

entre os anos 60 a 90, fruto das questões que ora discutimos, a autora espera uma nova e 

frutífera síntese, que una a infraestrutura com a superestrutura, num movimento que 

descortine aspectos importantes das sociedades latino-americanas. Para a autora, isso é ainda 

mais necessário para que se supere a importação de "modas historiográficas europeias e norte 

americanas".
73

 

No Brasil, essa crise do pensamento moderno e do pensamento marxista, e por 

conseguinte, a antropologização da história, ocorreu justamente com a recepção da virada 

linguística, que aporta no país, nos anos 80, principalmente através dos autores franceses, 

acompanhados de Lawrence Stone e Carlo Ginzburg. Tal fenômeno teria permitido a ascensão 

da História das Mentalidades e do Imaginário, do Cotidiano, da Família, entre outros, 

marcando a entrada da narrativa e dos espectros do relativismo na historiografia brasileira.
74

 

No campo acadêmico brasileiro, a virada linguística teria produzido querelas e brechas 

teóricas, querelas ideológicas, epistemológicas e estéticas, instalando-se em "vários campos 

de pesquisa e áreas de ensino, desde os mais consolidados àqueles em formação, gerando 

entendimentos díspares ou simples preconceitos acadêmicos".
75

 Contudo, não se poderia falar 

em impacto, mas antes da presença desse espectro que gera efeitos na produção 

historiográfica e debates acalorados entre os defensores da Nova e da velha história 
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racionalista. Para Temístocles Cezar, a análise da presença da virada linguística na 

historiografia brasileira carece de estudos empíricos para ser efetivamente aferida, mas seus 

efeitos seriam uma possibilidade analítica, para o autor: 

É em função dessa possibilidade analítica que penso que o "impacto" do giro 

lingüístico foi igualmente uma brecha, um gap no sentido que lhe atribui 

Hannah Arendt, ou seja, um "estranho entremeio no tempo histórico, onde se 

toma consciência de um intervalo no tempo inteiramente determinado por 

coisas que não são mais e por coisas que não são ainda"(ARENDT 1992, p. 

35-36).
76

 

 

Esse gap historiográfico, produzido pela virada linguística no Brasil, poderia ser 

evidenciado pela crise do racionalismo e também do marxismo, e pela busca da historiografia 

brasileira de novos modelos epistemológicos de compreensão do passado histórico. Como 

observado no item anterior desse texto, os anos 80 foram marcados pela grande diversidade de 

modelos teóricos, metodológicos e temáticos, ou seja, é nessa diversidade que se dá o gap, 

pois a diversidade observada insere-se nesse momento em que as coisas não são mais 

(racionalismo e marxismo) e nas coisas que são ainda (diversidade teórica e ausência de uma 

grande modelo).  

Ao produzir história, seguindo os modelos historiográficos da terceira geração dos 

Annales, os historiadores brasileiros estão praticando uma história antropologizada, 

principalmente, nos temas então privilegiados, e também através da utilização de conceitos e 

práticas metodológicas de pesquisa, e mais, através de questões teóricas mais profundas, tais 

como a noção de tempo histórico, pois, segundo Diehl,
77

 o próprio conceito de tempo 

histórico sofre alteração, com a multiplicação dos sentidos e formas de percepção da 

passagem do tempo pelos historiadores. Estão ainda escrevendo uma história narrativa, estão 

lidando com modelos de interpretação sujeitos à relativização, estão, enfim, participando da 

virada linguística e da história pós-moderna.
78

  

Com isso, todo esse movimento faz com que os historiadores brasileiros revejam suas 

noções de tempo histórico, pois: 

A recombinação de temporalidades diferentes numa mesma narrativa não é 

mais vista como uma deformação ou, mesmo, como sinônimo de desordem, 

mas como constituição de um sistema lógico que trabalha com sentidos pré-
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construídos. Pela dinâmica interna do sistema e pelos seus enunciados, a 

narrativa e a estética assumem o papel principal. O conteúdo histórico em 

essência torna-se secundário, porém sobre ele se narra e se estiliza. As 

múltiplas recombinações de temporalidades possíveis no sistema levam a 

implodir as polarizações de posições tão caras ao pensamento dialético. Da 

junção de forças irracionais e antagônicas (aparentemente) resulta um alegre 

modismo a gosto de diferentes matizes políticos. Na prática isso é veiculado 

e apresentado como ótimo empreendimento editorial e jornalístico. Portanto, 

deixou-se de perseguir as explicações racionais sobre as razões estruturais e 

conjunturais de determinadas situações históricas em nome de possíveis 

orientações pós-modernas.
79

 

Com isso, observamos, nessa colocação Diehl, que as questões epistemológicas mais 

profundas tais como o tempo histórico também se fazem presentes nesse contexto da 

antropologização da historiografia brasileira, sendo observável, nas análises empíricas dessa 

tese, a presença de novas concepções de tempo histórico.  

2.3. Contexto histórico da Antropologização da Historiografia brasileira 

Por fim, acreditamos que o contexto histórico brasileiro, da década de 80, marcado pela 

crise política do fim do processo ditatorial, ao lado da crise da redemocratização parcialmente 

concretizada, marcada ainda pela profunda crise econômica e social, pela ascensão de novos 

partidos e movimentos sociais, pelas dificuldades de consolidação de um projeto de esquerda 

para o país, entre outras questões,
80

 podem ter contribuído como pano de fundo propício para 

essas discussões epistemológicas, influindo, enfim, no processo de antropologização da 

historiografia brasileira. 

A explicação desse problema nos direciona para reforçar a reflexão em torno do 

contexto histórico dos anos 80 em que tais fenômenos ocorrem. Mais uma vez com Diehl, 

essa investida contra a razão histórica é, claramente, produzida pelo Regime Militar e ainda 

pela retomada do pensamento Nietzscheano. Por esses motivos, os novos historiadores dos 

anos 80 teriam dificuldade em defender antigos postulados historiográficos por reconhecê-los, 

de alguma maneira, ligados ao regime político representado pela Ditadura Militar, ou mesmo 

com a razão estratégica das grandes potências. Segundo Diehl: 

A perspectiva disciplinadora no passado juntamente com a crise do modelo 

marxista, do modelo Max Weber e das perspectivas teóricas do 

desenvolvimento cultural autônomo gerou nos últimos 30 anos na 

Historiografia brasileira um deslocamento de interesses no conhecimento 

histórico: o deslocamento da ‗revolução das expectativas otimistas 
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crescentes‘ para a ‗revolução das expectativas frustadas‘, aceleradas pela 

experiência da ditadura militar instalada nos anos 60.
81

  

Nesse amplo contexto, ascende na historiografia mais tradicional, durante Ditadura 

Militar, o mito da cordialidade, da passividade do brasileiro, do outro lado os marxistas 

buscam as questões do trabalho, das classes sociais, mais tarde, há sensível retorno da história 

política, e mesmo das perspectivas de progresso econômico e social. Contudo, o choque dos 

anos da Ditadura colocam todas essas orientações em suspenso e em crítica severa. As 

consequências, para Diehl são: 

A experiência histórica não fornece mais potenciais de racionalidade, mas 

aponta como suspeita contra a viabilização racional e aos custos desta 

racionalização sobre a vida humana. As estruturas abrangentes, como a 

economia, a sociedade e a política não são o centro de interesses, mas as 

pessoas, seus horizontes de expectativas, suas frustrações, suas alegrias e 

sofrimentos, seu cotidiano.
82

 

 

Desse modo, as questões presentes no contexto histórico da Ditadura Militar e seus 

reflexos no campo do pensamento, influem diretamente nessa crise da razão histórica e, 

portanto, dos modelos de produção historiográfica, sendo também fatores explicativos da 

antropologização da historiografia brasileira. 

2.4. Conclusão 

A historiografia brasileira inaugura, a partir dos anos 30, um novo capítulo de sua 

História, até esse momento ligada à produção realizada nos Institutos Históricos, ou ainda, à 

produção de intelectuais eruditos de formação avessa a dos historiadores. Com a criação das 

universidades nessa década, esse novo capítulo fica marcado pela formação acadêmica, pelo 

treinamento específico realizado na graduação, voltada tanto à formação de professores para 

os níveis médio, quanto para a pesquisa histórica.  

Se num primeiro momento, a presença dos franceses fora salutar para esse 

empreendimento de formar historiadores acadêmicos para o país, sua atuação tem sido pesada 

e relativizada. Formaram professores, mas também alguns pesquisadores, transmitiram seus 

conhecimentos em técnicas de pesquisas, trouxeram na bagagem bibliografia atualizada, 

sobretudo a do grupo dos Annales. Por outro lado, é possível que não tenham contribuído de 

maneira efetiva, sobretudo nas pesquisas em história do Brasil, com cátedras ainda dominadas 
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por historiadores brasileiros mais afeitos a técnicas talvez empíricas de pesquisas, 

características dos Institutos Históricos.  

Contudo, é inegável a filiação francofila existente na historiografia brasileira, sobretudo 

uspiana, principalmente até fins da década de 60. Nesse período, em especial, as variadas 

matizes do pensamento marxista se fazem presentes nas Ciências Sociais no Brasil, 

especialmente na História. Ao mesmo tempo, quando nos referimos à reforma da pós-

graduação, que tem lugar no início da década de 70, que significou a substituição do modelo 

de cátedras pelo modelo departamental, o modelo escolhido pelos governos militares dentro 

de seu projeto estratégico de desenvolvimento da pesquisa foi a dos Estados Unidos, em 

detrimento da antiga parceria com a França. Ainda assim, mesmo com o marxismo como 

grande modelo de orientação teórica, os Annales da primeira e, sobretudo, da geração 

braudeliana ainda eram visíveis.  

A seguir, nos anos 80, o fim do regime militar, a redemocratização, e principalmente, a 

ampliação dos lugares de produção historiográfica fazem com a historiografia brasileira ganhe 

em modernização de suas práticas e diversificação de seus modelos teóricos, seus objetos de 

pesquisa e seus métodos. Desse modo, nessa década será possível observar a profusão desses 

modelos, indo passando desde os estudos foucaultianos, com influências de Benjamin, do 

marxismo cultural inglês, da Micro-história italiana, da historiografia alemã, e mais uma vez, 

dos Annales.  

Contudo, nesse momento, outras questões estavam presentes, tais como os ecos da 

virada linguística, os fantasmas do relativismo, as crises do marxismo e do racionalismo 

moderno. Por conseguinte, uma parte da historiografia brasileira volta-se, incentivada pelo 

mercado editorial e pelos modismos historiográficos, para os trabalhos da terceira geração dos 

Annales. Essa geração, responsável pela aproximação da História com a Antropologia, 

acarretou a antropologização da História. Uma parte da historiografia brasileira, vivenciando 

as crises e os problemas teóricos mencionados, conecta-se com essa produção e passa a viver 

também à sua maneira a antropologizaçãoda história, seja pelo contato direto com os 

antropólogos, seja pela práticas dos temas e objetos dos Annales.  

Existe uma antropologização da historiografia brasileira nesse período? Se 

considerarmos o todo da produção historiográfica acadêmica, certamente que a resposta seria 

negativa, dado o volume dessa produção e, sobretudo, a diversidade de objetos, modelos 

teóricos, práticas de pesquisa, entre outras questões. Mas, se atentarmos para os 15% da 
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produção nacional do período, entre 1985 a 1994, certamente, a resposta seria positiva, pois, 

tais trabalhos filiam-se diretamente aos Annales da terceira geração, adotam seus modelos 

teóricos, incorporam algumas de suas práticas de pesquisa, estabelecem diálogo com a 

Antropologia, recompõem suas noções de tempo histórico e estudam os temas da história 

antropologizada.  
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3. Um lugar de produção historiográfica: O Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade de São Paulo.  

A investigação historiográfica tem em Certeau um amparo teórico fundamental, que 

conduz as pesquisas nesse campo para as questões que envolvem um lugar de produção. Esse 

conceito de lugar institucional, com implicações políticas, econômicas e culturais, incide 

diretamente na fabricação dos textos historiográficos pois tem o poder de determiná-los, de 

condicioná-los, de acordo com certas práticas de pesquisa próprias a esse lugar; tendo ainda o 

poder de, ao mesmo tempo, permitir e proibir certas pesquisas em função das conjunturas e 

problemáticas comuns ao corpo social de pesquisadores.
1
 

Desse modo, pensamos que a análise historiográfica da antropologização da 

historiografia brasileira, através do diálogo com a Nova História, dentro da historiografia dos 

problemas, pode ser realizada com uma investigação que se concentre em um único lugar de 

produção: o Programa de Pós-graduação em História da Universidade de São Paulo, a partir 

de agora PPGH-USP. Isso não quer dizer que esse seja o único programa a ter uma produção 

conectada à Nova História, pelo contrário, os temas da Nova História estavam presentes na 

grande maioria dos programas, seja através dos temas visíveis em dissertações e teses, seja 

através de linhas de pesquisa e disciplinas ofertadas na pós-graduação, como mostrado no 

capítulo 02.  

A escolha desse lugar, em especial, justifica-se de muitas maneiras. Em primeiro lugar, 

existe toda uma história de filiação da historiografia uspiana com a historiografia francesa; 

filiação que, embora não seja exclusiva da USP, é nesse lugar de produção bastante enaltecida 

pelos seus cânones. Investigar essa filiação de forma mais detida pode contribuir de maneira 

efetiva para problematizar essa relação, principalmente, na temporalidade que propomos, dada 

a escassez de trabalhos dedicados ao programa, nesse período. Em segundo lugar, a produção 

historiográfica do programa, em termos quantitativos, atinge 30% da produção nacional 

quando considerada todas as dissertações e teses defendidas entre 1985 a 1994, fazendo com 

que a amostragem de um único programa seja significativa de processos em curso em outros 

lugares de produção.  

Em terceiro lugar, como decorrência da segunda justificativa, acreditamos que o PPGH-

USP tenha importante papel na formação dos pesquisadores em História no país, uma vez que 

                                                           
1
 CERTEAU, Michel. A Escrita da História. Op. Cit. p. 47-64.  
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seu Mestrado e, principalmente, o Doutorado recebiam pesquisadores de todo os cantos do 

Brasil. Esses pesquisadores, uma vez titulados, ingressavam nas universidades públicas e 

privadas, irradiando práticas de pesquisa recebidas na USP para outros lugares de produção. 

As conexões e interconexões entre historiadores uspianos ou pós-graduandos na USP com os 

demais lugares de produção são evidentes.  

Por fim, dada a complexidade que cada lugar de produção assume de acordo com suas 

características e práticas, pensamos que a análise da antropologização da historiografia 

brasileira através do diálogo com a Nova História ganha solidez, em termos metodológicos, 

quando concentrada em um único lugar.  

Desse modo, nesse capítulo, objetivamos mostrar a configuração de áreas de 

concentração e linhas de pesquisa do programa, com o intuito de apontar a presença da Nova 

História nas orientações de suas práticas. A seguir, nosso objetivo é mostrar as características 

gerais da produção do PPGH-USP, para aferirmos, então, a presença quantitativa dos 

trabalhos ligados à Nova História na produção uspiana. Dentro desse aspecto, teremos a 

oportunidade de quantificar quais foram os temas da Nova História mais presentes nas 

dissertações e teses do programa. Por fim, será possível traçar o perfil dos principais 

orientadores desses trabalhos, percebendo traços da formação e produção desses historiadores. 

Na segunda parte do texto, vamos proceder ao exame da Revista de História da USP, 

com o objetivo de perceber como se deu a circulação, através desse periódico, dos temas, dos 

objetos, dos conceitos, das práticas metodológicas, dos autores e obras da Nova História 

dentro do PPGH-USP. Nesse percurso, outras correntes da antropologização da História 

poderão ser antevistas na revista, além dos trabalhos dos pesquisadores uspianos e brasileiros 

que mantêm relação com a antropologização da História. 

3.1. Áreas de concentração e linhas de pesquisa do PPGH-USP 

Nos programas de pós-graduação brasileiros, as áreas de concentração costumam ser 

articuladoras maiores das linhas de pesquisas, sinalizadoras dos caminhos da pesquisa de um 

determinado programa. No PPGH-USP, existem, desde 1971, duas grandes áreas de 

Concentração: História Econômica e História Social, ainda hoje existente. Aventou-se, nos 

anos 80, a criação de uma área de concentração em História Política, algo que não se 
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efetivou.
2
 Na prática, as áreas de concentração acabam tendo um caráter bastante vago, e 

mesmo as linhas de pesquisa não passam de "amplos continentes onde tentamos agrupar 

algumas pesquisas com elos mais evidentes entre elas", dadas a tradição acadêmica de 

pesquisa individual presente em nossos programas que acaba por fazer das linhas apenas listas 

de projetos.
3
 Com isso, segundo Petersen, as linhas de pesquisa acabam por se tornar 

conceitos frágeis de agrupamento de pesquisas. Na verdade, defende a autora, sua presença 

num programa deriva das pesquisas concretas que o corpo docente realiza num dado período, 

e seu papel principal seria o de "direcionar, de modo específico, um conjunto de pesquisas 

para o objeto que constitui a área de concentração ou ênfase do curso", constituindo-se em 

unidade problemática e de referência aos trabalhos a se desenvolver num programa.
4
 

No caso do PPGH-USP, suas áreas de concentração, História Social e Econômica, 

apresentam o caráter vago apontado por Petersen, e por isso mesmo, é a análise das linhas de 

pesquisa inseridas dentro dessas áreas que possuem poder analítico, tanto no que diz respeito 

às pesquisas docentes que as originaram, tanto no que diz respeito ao direcionamento das 

problemáticas comuns e de referência a novas pesquisas. No Curso de Pós-graduação em 

História Econômica, havia, em 1994, oito diferentes linhas de pesquisa, sendo essas: História 

Colonial, Economia e Escravismo, História de Empresas, História das Teorias e Políticas 

Econômicas, História do Trabalho, História Agrária, História Urbana e História da Ciência e 

da Técnica.
5
 Como não dispomos de dados do momento de instalação dessas linhas, é 

possível supor que se originaram a partir dos interesses de pesquisa do corpo docente, e 

aglutinavam as problemáticas e direcionamentos de pesquisa dos discentes.  

No caso específico do Curso de Pós-graduação em História Social, a situação se repete, 

porém, com uma complexidade um pouco maior, uma que vez nessa área de concentração 

havia linhas e sublinhas de pesquisa. A presença dessas mostra a grande diversidade de áreas 

e temas de pesquisa da História Social uspiana, relevando fortes conexões do programa, nesse 

período, com os temas e objetos historiográficos da Nova História. A primeira linha, História 

e Cultura, trazia sublinhas tais como: arte, ciências, cultura material, imaginário, 

                                                           
2
 MESGRAVIS, Laima. O Curso de Pós-graduação do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Revista Brasileira de História, São Paulo, n. 3, p. 

87-118, mar. de 1983. p. 91. 
3
 PETERSEN, Silvia R. F. As linhas de pesquisa e as dissertações/teses na pós-graduação em História: algumas 

idéias para discussão. Revista Anos 90, Porto Alegre, n. 6, dez. de 1996. p. 157.  
4
 PETERSEN, 1996, p. 158.  

5
 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Perfil dos Programas de Pós-Graduação em História do País. REVISTA 

BRASILEIRA DE HISTÓRIA. Op. Cit. p. 300-301. 
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linguagens, memória, práticas culturais.
6
 A presença do termo cultura como denominadora 

da linha já indica indícios da antropologização da história, e ainda, as sublinhas em negrito, 

indicam claramente áreas temáticas típicas da Nova História antropologizada. É de se supor 

que a presença dessas linhas possa ser indicativas tanto de pesquisas concretas dos docentes, 

como indicado por Petersen, como indicativas de problemáticas de pesquisa também 

conectadas às pesquisas dos alunos do programa.  

Na linha de pesquisa História e Política, mais uma vez, podemos fazer essas 

constatações, nesse caso, numa relação entre o objeto político com nuances da Nova História. 

As sublinhas eram: identidades políticas, instituições, práticas, representações políticas 

(ideologia, imaginário e símbolo) e relações de poder e práticas discursivas. O conceito de 

representações é típico da linguagem da Nova História Cultural, e os conceitos de imaginário 

e símbolo podem ser reveladores de novas áreas abertas à História Política, tais como a da 

cultura política.
7
 E mais, a sublinha relações de poder e práticas discursivas revela a presença 

do pensamento foucaultiano no PPGH-USP. A última linha é a de História das Ideias, que 

englobava as sub-linhas: pensamento econômico, pensamento historiográfico e pensamento 

político. Por fim, havia, ainda, nessa linha, a sublinha: História da Família e Relações de 

Gênero, essa claramente conectada aos temas abertos pela Nova História francesa.  

Com isso, o que se percebe é a grande diversidade de linhas, sublinhas e áreas temáticas 

presentes no PPGH-USP, com presença marcante da Nova História em muitas sublinhas do 

programa, umas com direcionamento mais explícito em direção à antropologização da 

História e outras nem tanto, mas guardando, ainda, relações conceituais com esse processo. Se 

as linhas derivam das pesquisas concretas dos docentes, como aponta Petersen, a diversidade 

apontada com relação a elas pode ser derivada do grande número de professores orientadores 

nessa área de concentração, que contava, em 1994, com 45 docentes. Na área de concentração 

em História Econômica, por outro lado, o número de professores era de apenas 15 e o número 

de linhas relativamente menor em relação ao observado na História Social.  

3.2. Análise quantitativa da produção historiográfica uspiana 

Como não podia deixar de ser, a produção historiográfica do PPGH-USP era tão 

diversificada quanto suas linhas de pesquisa e interesses teóricos de seus docentes. E mais, 

                                                           
6
 CAPELATO, 1994, p. 301. 

7
 NÉSPOLI, José Henrique Songolano. Cultura Política, História Política e Historiografia. Revista História e 

Cultura, Franca, v. 4, n. 1, p. 361-376, mar. 2015.  
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nem sempre a diversidade apontada conectava-se com uma linha de pesquisa em especial, 

uma vez que muitos trabalhos não possuem relação direta com linhas de pesquisa do 

programa. Para termos uma ideia dos caminhos temáticos dessa produção, e mais, para 

avaliarmos a presença quantitativa dos temas da Nova História no programa, vamos realizar 

uma análise tendo como fonte o catálogo de teses e dissertações em História, organizado por 

Maria Helena Rolim Capelato, intitulado Produção Histórica no Brasil 1985-1994,
8
 

organizado a partir do projeto Pós-graduação-Anpuh: pesquisa, informação e intercâmbio, 

projeto criado para mapear a produção historiográfica brasileira, no âmbito da pós-graduação. 

O catálogo abrange a produção de todas as dissertações e teses, produzidas em todos os 

programas de pós-graduação existentes no período e traz informações tais como o título e o 

resumo do trabalho, seguido de autor, orientador e ano da defesa. Como nosso foco é a 

produção de trabalhos conectados à Nova História no PPGH-USP, numa análise prévia, 

constatamos que era na área de História Social que se concentrava a esmagadora maioria 

dessas pesquisas, por esse motivo é que vamos analisar apenas essa área de concentração. 

Com isso, temos uma amostra significativa, uma vez que, no período entre 1985 a 1994, 

foram produzidos em todo o programa 349 trabalhos, sendo 277 produzidos na área de 

História Social.  

Nesse conjunto de pesquisas que envolvem dissertações de mestrado e teses de 

doutorado encontramos algumas modalidades historiográficas com maior presença 

quantitativa, pois congregavam número relevante de trabalhos. Essas modalidades 

historiográficas eram a de História Política, História das Religiões e Instituições Religiosas, 

História da Ciência, História Regional, História Urbana e das Cidades, juntamente com 

História das Ideias, História da Medicina e das Doenças e, por fim, um conjunto de trabalhos 

que podem ser classificados como pertencentes à História da Arte, englobando trabalhos 

dedicados à arte, literatura, cinema e teatro. Obviamente que existe certa arbitrariedade nessa 

classificação, uma vez que muitos trabalhos transitam por áreas diferentes, contudo, para 

nossos objetivos realizamos uma classificação menos específica apenas como fito de mostrar 

a diversidade assumida pelos caminhos de pesquisa do PPGH-USP.  

                                                           
8
 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Produção Histórica no Brasil 1985-1994. Op. Cit.  
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Gráfico nº 04 - Produção historiográfica do PPGH-USP/História Social - Proporção percentual 

A distribuição quantitativa percentual (ver gráfico nº04) demonstra que entre as 

principais modalidades historiográficas estavam os trabalhos conectados à Nova História 

(aqui congregadas numa única modalidade historiográfica) uma vez que os mesmos perfaziam 

17% da produção na História Social, vindo, logo em seguida, os trabalhos de História Política 

com 9%, das Religiões com 10%, da Ciência com 6%, com outras áreas não ultrapassando os 

4%. Na denominação Outros, percentualmente com 13% dos trabalhos, incluímos uma 
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tais como História Ambiental, História Oral, História Empresarial e dos Livros, entre outros. 

Numericamente (ver gráfico 05) com essa distribuição em áreas temáticas, mais uma vez 

notamos a Nova História em posição proeminente. Contudo, se isolarmos a produção ligada à 

Nova História com relação à totalidade das pesquisas da área de História Social (ver gráfico 

nº 06) no período elencando, teremos uma presença certamente mais tímida, bastante próxima 

dos outros programas de pós-graduação, como demonstrado no capítulo 02.  

 

Gráfico nº 05 - Produção Historiográfica do PPGH-USP/História Social - Proporção numérica 

 

Gráfico nº 06 – Relação entre o total de trabalhos e o total ligado à Nova História. (1985-1994) 

Desse modo, embora por um lado a produção pode ser vista como numericamente 

tímida quando a colocamos em face da produção geral do programa, especificamente, na área 
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modalidades numericamente fortes como a História Política ou das Religiões, a Nova História 

compunha a mais importante área historiográfica do programa, lembrando que congregamos 

na denominação Nova História uma grande quantidade de temas de pesquisa que mantinham 

algum tipo de diálogo com a Nova História, considerando, nesse caso, apenas a área de 

História Social.  

No que diz respeito aos temas da Nova História produzidos no PPGH-USP, observamos 

que 46 trabalhos foram produzidos no período em análise, 44 na História Social e 2 na 

História Econômica, com 23 teses e 23 dissertações. A presença de dois trabalhos defendidos 

na área de História Econômica pode ter ocorrido por questões burocráticas e/ou relativas à 

orientação, uma vez que sua presença destoa dos temas típicos da economia. A classificação 

desses trabalhos em temas foi realizada através da análise dos títulos e resumos publicados no 

Catálogo acima citado, e muitas delas podem ser classificadas como pertencentes a mais de 

um tema, desse modo, realizamos a classificação tendo em vista o tema que pareceu 

preponderante.  

Quantitativamente, notamos a presença maior dos temas ligados à História da Família, 

dada a existência no âmbito do programa do Centro de Estudos de Demografia Histórica da 

América Latina, que capitaneia a produção ligada à História Demográfica e da Família e ainda 

da sub-linha de pesquisa exlusivamente dedicada à área. A seguir, temos a presença dos 

trabalhos ligados à História das Mentalidades, do Imaginário e da Sexualidade com forte 

presença, seguida dos temas de História da Religiosidade, do Cotidiano, da História da 

Infância, do Simbólico e das Festas (ver gráfico nº7).  

 

Gráfico nº 7. Proporção percentual e numérica de temas da Nova História no PPGH-USP. 
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O programa, dado o volume de trabalhos que produz, contempla praticamente todos os 

temas da Nova História que elegemos para a pesquisa, desde os clássicos como Mentalidades 

e Imaginário, até aqueles menos comuns em outros programas tais como o estudo das Festas e 

da História Simbólica. Tal fato liga-se, provavelmente, ao próprio volume de trabalhos 

defendidos no programa, aliado ao perfil eclético dos professores orientadores presentes nas 

atividades de pesquisa em todos os âmbitos do programa. É importante ressaltar que os 

trabalhos aqui classificados como pertencentes à História das Religiosidades não são os 

mesmos da área de História da Religião apontada acima, pois os primeiros utilizam-se de 

categorias de análise da Nova História, mais próxima de uma visão antropológica dos 

fenômenos religiosos, enquanto que os segundos estão mais ligados à estudos de instituições 

religiosas do ponto de vista social e/ou das doutrinas religiosas.  

É interessante perceber que apesar da presença de trabalhos ligados à História da 

Sexualidade ou das Mentalidades com forte presença quantitativa, não havia no programa 

sublinhas de pesquisa exclusivamente dedicadas a esses temas. O mesmo pode ser dito de 

outros temas, tais como a História do Cotidiano ou das Festas. Desse modo, a presença da 

linha ou sublinha de pesquisa, muitas vezes, é indicativa da presença de problemáticas e 

interesses de pesquisa do programa, mas as mesmas não engessavam os interesses de pesquisa 

de docentes e discentes, já que pesquisas são realizadas sem a presença da linha. Por outro 

lado, algumas áreas historiográficas possuem uma certa consolidação institucional, aferida 

com a presença da linha de pesquisa específica, sendo o caso da História da Família exemplar. 

Se pensarmos nas linhas de História da Ciência ou das Ideias, de fato elas denotam pesquisas 

concretas do corpo docente e discente e se institucionalizam em linhas de pesquisa. Outro 

detalhe é que, muitas vezes, um trabalho tem como tema uma problemática e uma conexão 

com uma linha da História Social, mas o trabalho é defendido dentro da História Econômica, 

caso dos dois trabalhos da Nova História defendidos nessa área, indicativo de que mesmo 

nesse ponto existia certa fluidez.  

3.3. Perfil dos orientadores das pesquisas da Nova História no PPGH-USP 

Outro aspecto analítico a ser considerado dentro do PPGH-USP, com relação às 

pesquisas produzidas no programa que guardam relações com a Nova História francesa, é 

acerca dos professores orientadores dessas pesquisas. O perfil acadêmico desses 

pesquisadores, o que inclui o processo de formação na graduação, mestrado e doutorado, 

juntamente com as pesquisas desenvolvidas por eles nesse processo, podem ser reveladores de 
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alguns aspectos discutidos no segundo capítulo do presente trabalho. Em primeiro lugar, é 

possível aferir como determinados professores com maior capital dentro do campo acadêmico 

conseguiam direcionar as pesquisas em determinados temas de acordo com seu perfil. E mais, 

podemos perceber, através dessa análise, as filiações teóricas e metodológicas desses 

professores quando pesquisadores de mestrado e doutorado, bem como as mudanças ou não 

de filiação teórica quando passam a ser orientadores no PPGH-USP. A análise desses perfis 

pode revelar, ainda, a inserção dos pesquisadores brasileiros nos movimentos da historiografia 

global, através da realização de pesquisas em arquivos localizados no exterior, mas também e, 

principalmente, através de atividades de docência em universidades estrangeiras, sobretudo na 

condição de professores visitantes, com os Estados Unidos e a França sendo os destinos 

principais.  

No conjunto de 46 pesquisas realizadas entre 1985 a 1994, tivemos 26 professores 

orientadores. O número de orientações de cada orientador é bastante desproporcional, pois 

alguns desses professores orientaram número de seis a três trabalhos, enquanto que a 

esmagadora maioria orientou apenas um trabalho. Os três orientadores de maior destaque, 

nesse sentido, foram Maria Luíza Marcílio, que orientou seis pesquisas, Maria Beatriz 

Marquez Nizza da Silva com quatro, Laura de Mello e Souza, aluna do programa no período 

em análise e logo a seguir professora orientadora, com seis pesquisas orientadas, Eni de 

Mesquita Samara com quatro pesquisas e Fernando Novaes com três pesquisas orientadas no 

período. Eduardo Oliveira França, Maria Odila da Silva Dias, Anita Waingort Novisky, Mary 

Del Priore e Vitor Deodato da Silva orientam duas pesquisas cada. Todos os demais 

orientaram apenas um trabalho no período, sendo eles: Nachman Falbel, Carlos Roberto 

Figueiredo Nogueira, Nanci Leonzo, Laima Mesgravis, José Sebastião Witter, Osvaldo Luis 

Angel Coggiola, Nicolau Sevcenko, Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, Janice Theodoro da 

Silva, Istvan Jancsó, José Jobson de Andrade Arruda, Jonatas Batista Neto, Suely Robles, 

José Carlos Sebe Bom Meihy e Arnaldo Daraya Contier.  

Todos esses professores que orientam número maior de pesquisas, transitaram por mais 

de um tema da Nova História. Maria Luiza Marcílio, chefe do Centro de Demografia 

Histórica da América Latina no período, orientou trabalhos de História da Família e da 

Infância, mas também trabalhos de História das Mentalidades e História da Sexualidade. O 

mesmo acontece com Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, que orientou pesquisas em 

História da Família e História da Sexualidade. Fernando Novaes, por sua vez, orientou 

pesquisas em História das Mentalidades, da Sexualidade e na História do Cotidiano. Laura de 
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Mello e Souza orientou pesquisas em História da Religiosidade, da Cultura Popular, das 

Mentalidades e da História do Simbólico. Essa característica aqui apontada revela domínio 

pleno dos temas da Nova História francesa por parte desses professores, contudo, isso era algo 

bastante normal, uma vez que muitas pesquisas transitavam por mais de um tema, haja vista 

as naturais conexões entre esses temas. Na análise das dissertações e teses realizada no quarto 

capítulo tal aspecto será mais bem discutido.  

Considerando para fins de análise o perfil desses orientadores, aqueles que orientaram 

duas ou mais pesquisas, percebemos que realizaram sua formação de graduação na própria 

Universidade de São Paulo, com a exceção de Maria Beatriz Marques Nizza da Silva que 

realizou a graduação na Universidade de Lisboa, em 1961. A grande maioria realizou suas 

pesquisas de mestrado e doutorado no próprio Departamento, com algumas exceções. 

Eduardo Oliveira França é um dos mais antigos, pois teve sua formação ainda nos anos 30, 

enquanto que a maior parte desses professores graduaram-se nos anos 60, realizando as 

pesquisas de mestrado e doutorado ao longo da década de 70, tornando-se orientadores no 

final dessa década e início da década seguinte, com a exceção dos casos de Laura de Mello e 

Souza e Mary Del Priore que fizeram suas pesquisas de doutorado na década de 80, passando 

à condição de orientadoras na década seguinte.  

Maria Luiza Marcílio, graduada na USP em 1960, fez sua pesquisa de doutoramento na 

Université de Paris-Sorbonne (1967), com orientação de Fernand Braudel e Louis Henry. 

Com produção conectada à História Demográfica, a professora transitou em sua trajetória com 

a História da Família e da Infância, a História do Escravo e da Agricultura no Brasil Colonial, 

tendo ainda a História da Educação e dos Direitos Humanos posição de destaque em sua 

produção acadêmica. Foi professora visitante nos Estados Unidos, Portugal e na França, com 

passagem na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, revelando relações bem 

aproximadas com os Annales, tanto na condição de pesquisadora de doutorado quanto na 

condição de professora em Paris. Nesse caso específico, existe relação bastante próxima entre 

a formação da professora e as orientações no PPGH-USP.
9
 

A professora Maria Beatriz Marques Nizza da Silva realizou sua graduação na 

Universidade de Lisboa, em 1961, com doutorado concluído em 1967, também na 

Universidade de São Paulo, com tese de Livre Docência defendida dez anos depois na mesma 
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universidade. O perfil da sua produção indica relações com a História Política, com a História 

das Ideias, e, ainda, com estudos ligados à História das Mulheres, do Casamento e da Cultura 

no Brasil Colonial. Mais uma vez existe correlação entre o perfil de formação e as orientações 

realizadas, sobretudo pela relação da autora com os estudos sobre Gênero e Família, tema da 

maior parte das orientações realizadas. Ao mesmo tempo, o perfil da professora indica relação 

com outras linhas de pesquisa fortes no Departamento, tais como a História Política e das 

Ideias.
10

 

Eni de Mesquita Samara, é outra orientadora de destaque. A professora realizou toda 

sua formação da Universidade de São Paulo, com pesquisa de mestrado ligada à História 

Social do trabalho agrícola (1975) com doutorado sobre História da Família no Brasil 

Colonial, defendido em 1980. A tese de Livre docência revela mais uma vez conexões entre a 

História Social e da Família, sendo sua produção em geral ligada à História das Mulheres, da 

Família e da Demografia Histórica. Do mesmo modo que Maria Luiza Marcílio, Eni de 

Mesquita Samara tem passagens como professora convidada em universidades americanas, 

europeias e asiáticas. Mais uma vez existe clara conexão entre o perfil de formação e as 

orientações realizadas, revelando ainda mudança de orientação do mestrado em História 

Social para o doutorado em História Social e da Família.
11

 

Por outro lado, alguns desses professores transitavam pela História Social e Econômica, 

tanto com filiações teóricas com os Annales da segunda geração, quanto da História Social 

Marxista. Fernando Novaes, por exemplo, defende tese sobre a Economia Colonial: Portugal 

e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial, sendo mais tarde professor do Instituto de 

Economia da Unicamp. Membro ativo do círculo de estudos marxistas, que reunia 

pesquisadores da Escola Sociológica Paulista para estudar a obra de Marx,
12

 Novaes acaba 

por direcionar seus esforços de pesquisa para a terceira geração dos Annales, não só na 

orientação desses trabalhos no PPGH-USP, mas também como organizador da obra História 

da Vida Privada no Brasil e ainda como organizador da obra Nova História, publicada em 

2012.  
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Laura de Mello e Souza é outra orientadora de trabalhos cujo perfil acadêmico revela 

relações com a História Social, e que mais tarde realiza pesquisa dentro dos temas da Nova 

História antropologizada. A professora realizou toda sua formação na própria Universidade de 

São Paulo, com o mestrado defendido na área de História Social, com forte viés marxista, em 

1980, com pesquisa intitulada: Os Desclassificados do Ouro: Estudos sobre a pobreza 

mineira no século XVIII. No doutoramento, defendido em 1986, a autora realiza pesquisa na 

área de História das Mentalidades e da Religiosidade, ambas com a orientação de Fernando 

Novaes. Quando passa a condição de orientadora, os temas que orienta guardam nítidas 

relações com a pesquisa que deu origem ao seu trabalho de doutorado. A professora registra, a 

partir do final dos anos 90, passagens por universidades americanas, britânicas, canadenses, 

mexicanas, portuguesas e francesas, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e na 

Sorbonne, revelando, mais uma vez, a inserção do corpo docente da USP na historiografia 

global através dessas atividades em instituições estrangeiras. Com isso, a análise desse perfil 

revela transição da História Social para a Nova História, tendo ainda a presença do orientador 

Fernando Novaes cujo perfil revelou trajetória parecida.
13

 

Mary Lucy Murray Del Priore, por sua vez, realiza sua graduação na PUC de São Paulo, 

com o doutorado realizado no PPGH-USP, sob orientação de Maria Luiza Marcílio, com o 

título: Ao Sul do Corpo: condição feminina, maternidade e mentalidade no Brasil Colônia, 

defendido em 1990. A pesquisadora realiza ainda uma especialização e um pós-doutorado na 

Escola de Altos Estudos em Ciência Sociais, ambos na década de 90. A professora realizou 

pesquisa em História das Mentalidades e das Mulheres, com vasta produção acadêmica nessas 

áreas de estudo. Assim que termina o doutoramento, a pesquisadora passa a orientar trabalhos 

no PPGH-USP com orientações voltadas à História do Imaginário e da Religiosidade.
14

 

A professora Anita Waingort Novisky possui trajetória acadêmica mais diferenciada, 

pois cursou a graduação em filosofia na Universidade de São Paulo (1951) com 

especialização em Psicologia, realizando, mais tarde, o doutoramento em História Social 

(1970), com especialização realizada na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e pós-

doutorado na Universidade de Paris I. Mais uma vez, observamos forte internacionalização da 
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formação dessa pesquisadora, com instituições francesas e ligadas aos Annales, ocupando 

lugar especial.
15

 

Maria Odila da Silva Dias também realiza sua graduação na Universidade de São Paulo, 

cursando o mestrado e o doutorado também na Universidade, em 1965 e 1972, 

respectivamente. A professora realiza estágios de pesquisa na Inglaterra, nos Estados Unidos 

e na Alemanha. Suas pesquisas estão ligadas à historiografia com mestrado e doutorado sobre 

Robert Southey, à história social com projetos de pesquisa ligados à História das Mulheres, da 

escravidão e movimentos sociais. Suas duas orientações no período voltam-se à História do 

Cotidiano, com fortes conexões com a História Social marxista. Mais uma vez, observamos 

perfil acadêmico mais próximo à História Social e com forte internacionalização.
16

 

Por fim, cabe destacar a presença, entre esses professores orientadores, de Eduardo 

Oliveira França, que orientou duas pesquisas no período. Já citado no segundo capítulo deste 

trabalho, Eduardo Oliveira França é da primeira geração de historiadores formados na 

Universidade de São Paulo, tendo tido contato bastante próximo com os mestres franceses, 

principalmente Braudel.  

Suely Robles Reis de Queiroz, José Jobson de Andrade Arruda, Nanci Leonzo, Carlos 

Roberto Figueiredo Nogueira, Osvaldo Luis Angel Coggiola, Suely Robles Reis de Queiroz, 

Ulpiano Bezerra de Meneses, Janice Theodoro da Silva e Jonatas Batista Gomes têm perfil 

mais próximo da História Econômica e Social, defendendo suas dissertações e teses nessas 

áreas, vindo, mais tarde, a orientar trabalhos na Área de Concentração em História Social com 

pesquisas conectadas à nova História, com uma orientação cada. Outros professores 

orientadores, tais como José Sebastião Witter, Arnaldo Daraya Cortier, Istvan Jancso e José 

Carlos Sebe Bom Meihy apresentam poucas conexões em sua formação com os temas da 

Nova História, com perfil mais eclético, transitando entre a História Política, a História 

Moderna e Contemporânea.
17

 Nicolau Sevcenko, por seu lado, também é outro professor com 

formação uspiana, com trabalho ligado às conexões entre História e Literatura, com pós-
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doutoramento realizado em Londres.
18

 No PPGH-USP, ele orienta apenas 1 trabalho com 

conexões com a Nova História, no período elegido nessa análise.  

Feita essa análise, podemos estabelecer alguns pontos de contato com o segundo 

capítulo desse trabalho. Desse modo, está claro o papel que a Universidade de São Paulo 

ocupava na formação dos historiadores do país, nos anos 60 e 70, no período anterior às 

reformas da Pós-graduação e da sua expansão para os demais estados da federação. Ao 

mesmo tempo, é bastante perceptível a incorporação desses pesquisadores no quadro de 

docentes da própria universidade, haja vista que quase a totalidade desses professores 

orientadores tiveram sua formação na USP. Interessante perceber que muitas questões que 

apontamos para a historiografia brasileira, tais como o predomínio da História Social, de viés 

marxista ou conectado à História Econômica são facilmente observáveis na formação desses 

docentes do PPGH-USP. E ainda, a inflexão em direção à Nova História também se faz notar 

em alguns desses professores, que mudam de orientação teórica quando realizam orientações, 

ou mesmo, na passagem do mestrado para o doutorado.  

E mais, o perfil acadêmico desses docentes revela forte internacionalização em sua 

formação, haja vista que muitos desses docentes realizaram pesquisas em instituições 

internacionais, notadamente, naquelas ligadas aos Annales. Ainda dentro desse aspecto, 

muitos desses docentes são convidados como professores visitantes em universidades 

americanas, europeias e latino-americanas, revelando aspecto importante da inserção da 

historiografia brasileira na historiografia global. A circulação internacional desses docentes, 

seja na condição de pesquisadores de mestrado e doutorado, seja como docentes com posições 

acadêmicas consolidadas, fez com que diálogos teóricos e metodológicos fossem efetivados, 

fortalecendo as relações epistêmicas entre a historiografia brasileira e outros lugares de 

produção, sendo a França interlocutora privilegiada, juntamente com as universidades 

americanas.  

Na correlação entre a formação dos professores e as orientações que realizaram no 

programa, duas questões podem ser apontadas. Os professores que orientaram número maior 

de pesquisas dentro dos temas da Nova História tinham formação coerente, pois realizaram 

pesquisas de mestrado e doutorado na área ou com proximidade. Por outro lado, aqueles 

professores com formação mais próxima da História Social ou Econômica orientaram sempre 
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número diminuto de pesquisas, haja vista não ser esse os temas pelos quais transitavam. Com 

isso, existe forte correlação entre a formação do docente com a maior parte das orientações 

que ele realiza, algo natural em qualquer área de pesquisa. Nesse sentido, é possível perceber 

correlações entre os aspectos discutidos no parágrafo acima e as linhas de pesquisa do PPGH-

USP. Desse modo, docentes tais como Maria Luíza Marcílio e Eni de Mesquita Samara 

ligadas à sublinha de pesquisa em História da Família orientaram a maior parte das pesquisa 

nesse tema no programa. Por outro lado, Laura de Mello e Souza, que orienta pesquisas com 

perfil teórico bem próximos à sua pesquisa de doutoramento, não estava ligada a nenhuma 

sublinha de pesquisa em especial.  

3.4. Temas, teorias e metodologias de pesquisa da "História Cultural" nos 

periódicos de História, nos anos 80 e 90.  

Os periódicos acadêmicos são importantes meios de divulgação de pesquisas concluídas 

ou em andamento, são ainda veículos fundamentais para a circulação de conceitos, teorias e 

metodologias de pesquisa. E mais, em suas páginas circulam não só as novidades do campo, 

mas também as discussões vistas como clássicas ou de vanguarda, o mesmo se podendo falar 

dos autores referenciados. Assim, os periódicos cumprem inúmeras funções dentro de uma 

comunidade científica, dentre as quais destacamos a função de preservação da memória do 

conhecimento científico, isto é, o registro do "estado da arte" de um determinado campo, em 

determinado período; a função de estabelecimento da propriedade intelectual e da certificação 

científica, ou seja, a legitimação daquela pesquisa pelo campo, e, por fim, a função social, ou 

seja, o fato de que os periódicos conferem prestígio a autores, instituições, editores e 

revisores, sendo ainda importantes meios de legitimação de novos campos do conhecimento.
19

 

A Revista de História da USP, ocupava, juntamente com a Revista Brasileira de 

História e a Revista História: Questões e Debates, importante posição no campo 

historiográfico brasileiro, nos anos 80 e 90, sendo os três principais periódicos do período. 

Segundo Fico e Polito, havia nos anos 80, 68 revistas acadêmicas no país, com o número de 

26 estritamente da área de História, a grande maioria ligada a departamentos universitários. 

Dessas revistas, 80% continuavam suas atividades nos anos 90.
20
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Em trabalhos recentes, os periódicos brasileiros voltados à História têm sido tratados 

como objeto e fonte de pesquisas dedicadas à História da Historiografia. As três revistas 

citadas acima foram tema de algumas dessas pesquisas, e visualizar seus resultados pode 

contribuir com nossos objetivos. Nesse sentido, a dissertação de mestrado de Thiago Felipe 

dos Reis, intitulada: Por fazer história. Um estudo da Revista História: Questões e debates: 

criação, trajetória e produção historiográfica (1980-2000) é bastante útil aos nossos 

propósitos. A Revista História: Questões e debates foi criada pela APAH, a Associação 

Paranaense de História, em 1980, mas esteve sempre ligada aos professores do corpo docente 

da Universidade Federal do Paraná, passando ao controle efetivo do departamento a partir dos 

anos 90, quando a APAH deixa de existir. A importância primeira deste trabalho é o de 

apontar as relações diretas entre as publicações da revista com um lugar de produção 

historiográfica, ou seja, o programa de pós-graduação em História da UFPR. Para o autor, a 

revista está umbilicalmente conectada ao programa, e, em suas páginas, publicam seus 

docentes, pesquisadores e estudantes, bem como autores de outros programas e de outros 

países. Ao mesmo tempo, boa parte do conteúdo do que então se publicava na revista é fruto 

das pesquisas realizadas no programa, sendo, portanto, fácil estabelecer a correlação entre as 

publicações e a produção historiográfica desse lugar de produção.  

Desse modo, além de revelar aspectos concernentes à produção do programa, a análise 

de uma revista como essa pode também contribuir para termos uma visão mais ampla da 

historiografia brasileira do período. Com isso, haja vista a função principal de um periódico 

científico, isto é, a publicação das novidades científicas, das pesquisas em andamento ou 

concluídas, o trabalho de Tiago Felipe dos Reis divide a análise em dois períodos, o primeiro 

entre 1980 a 1989 e o segundo entre 1990 a 2000. Nesse primeiro bloco, segundo o autor, 

predominavam na revista publicações mais conectadas à História Social e à Historiografia, 

principalmente, de "novos métodos e fontes de pesquisa destinadas à História Social".
21

 No 

segundo bloco, predominam os trabalhos conectados ao que ele nomeia genericamente de 

História Cultural, juntamente com os estudos de Teoria e Historiografia.
22

 Contudo, embora 

haja essa predominância no primeiro bloco da História Social e no segundo da História 

Cultural, o autor mostra que os trabalhos da Nova História são publicados no periódico em 
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todo o período de sua análise, sobretudo no que diz respeito às publicações que envolviam 

teoria e historiografia.
23

 

Porém, é a década de 90 que irá assistir a uma presença mais sistemática da Nova 

História nas páginas da revista, juntamente com trabalhos da Micro-história, de Foucault, 

Thompson e ainda Chartier.
24

 Com isso, as páginas da Revista acabam revelando 

características mais amplas da historiografia brasileira, qual seja, a pluralidade de orientações 

teóricas antropologizadas, com a Nova História ocupando posição central também no 

periódico. Segundo o autor, as mudanças por ele verificadas nas páginas da revista estariam 

ligadas às próprias mudanças da historiografia brasileira, por um lado, e por outro, estariam 

ligadas à renovação do corpo docente do Programa de Pós-graduação em História da UFPR, 

no início da década de 90. Tais mudanças acabam por alterar a Área de Concentração do 

Programa, que substitui as áreas de História Econômica e História Demográfica pela Área de 

História, Cultura e Sociedade, com duas linhas de pesquisa, Cultura e Poder e Espaços e 

Sociabilidades.
25

 

Outra pesquisa que segue caminho semelhante é a tese de doutoramento de Ricardo 

Marques de Melo, sob título: Tendências Historiográficas da Revista Brasileira de História, 

1981-2000,
26

 dedicada quase que exclusivamente ao mapeamento das tendências 

historiográficas do periódico numa perspectiva de análise quantitativa. A Revista Brasileira 

de História foi criada em 1980 pela Associação Nacional dos Professores Universitários de 

História, a ANPUH, e contou no processo de sua concepção com grande número de 

professores ligados à Universidade de São Paulo. Lançada oficialmente, em 1981, no XI 

Simpósio, realizado em João Pessoa - PB, os objetivos centrais da revista eram os de 

"divulgação de pesquisas (em andamento e concluídas), eventos, fontes, obras, cursos de 

natureza variada e, também, como veículos das ideias da instituição, conservando e ampliando 

os preceitos estipulados no Estatuto de fundação da ANPUH".
27

 Rapidamente a Revista 

Brasileira de História passa a ocupar importante posição no campo historiográfico brasileiro, 

por materializar em suas páginas as contribuições de historiadores de várias partes do país, e 

mais, pela representatividade numérica dos membros da ANPUH e pela periodicidade da 

publicação, e por fim, a importância intelectual do periódico, "uma vez que parte considerável 

                                                           
23

 REIS, 2015, p. 51.  
24

 Idem, p. 64-73. 
25

 Ibidem, p. 69. 
26

 MELO, Ricardo Marques de. Tendências Historiográficas da Revista Brasileira de História, 1981-2000. 

Tese. (Doutorado em História) Universidade de Brasília, 2012.  
27

 MELO, 2012, p. 31.  



122 

 

dos artigos publicados nesses primeiros vinte volumes iniciaram, deslocaram, aprofundaram, 

reafirmaram e/ou contrapuseram argumentos a respeito dos debates relevantes para a 

historiografia brasileira, influenciando-a."
28

 

Mapeando as chamadas tendências historiográficas nesses vinte anos de publicação no 

periódico, tendências essas que, segundo o autor, incluíam a área historiográfica, o recorte 

temporal e espacial, a orientação teórica, a perspectiva predominante de interpretação e os 

tipos de fontes utilizadas, Melo edifica inúmeros gráficos descritivos de tais tendências. Com 

isso, o autor consegue mostrar a posição assumida pela chamada História Cultural na década 

de 80 e 90, mostrando mudanças claras no sentindo de diminuição da História Social e do 

crescimento da História Cultural no limiar da década. Com uma definição pouco precisa do 

que entende ser História Cultural, o autor assim define a mesma:  

(...) estudos de história cultural dizem respeito aos valores humanos, 

consubstanciados em práticas, experiências individuais ou grupais, artefatos 

de naturezas variadas, costumes, símbolos, preferências, crenças, 

comportamentos, sensibilidades, signos, ações e reações frente a 

determinadas circunstâncias, opções de conduta etc".
29

 

Mesmo com essa imprecisão, o que nos levaria a questionar o valor de suas análises, é 

possível perceber, claramente, que o autor fala dos movimentos de antropologização da 

história, e, ainda que não deixe claro as matrizes teóricas dessas tendências, é bem possível 

que estivessem conectadas aos aspectos teóricos da antropologização da História, já discutidas 

nessa tese.  

Percebe-se, na pesquisa de Melo, inicialmente o aumento significativo do número de 

artigos em História Cultural em detrimento da História Social, numa década para a outra, em 

termos percentuais, com ainda pequeno crescimento da História Política e dos artigos de 

Historiografia e Teoria da História. Embora se assista a essas mudanças percentuais, a análise 

de todo o período releva a primeira posição para a História Social, seguida em segundo pela 

História Cultural, vindo, a seguir, a História Política e a Historiografia. Importante perceber, 

ainda, que a grande maioria dos artigos de História Cultural são publicados no final da década 

de 80, e início da década de 90, com o final dessa década sendo marcada por novo 

crescimento dessa área.
30
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Somando com as análises apresentadas acima para a Revista História: Questões e 

Debates, percebemos a virada da década com forte presença quantitativa da História Cultural 

nesses dois periódicos. Esses dados contribuíram para elegermos esse período como foco 

central da nossa análise, conforme discutimos na introdução desse trabalho.  

Outra pesquisa quantitativa realizada em moldes parecidos tendo como foco a Revista 

de Estudos Brasileiros, entre 1966 a 1996, mostra percentual de 27% de trabalhos de História 

Cultural, seguido de estudos de Historiografia com 23%, História das Representações 

Políticas com 15%, História das Populações com 13%, História Econômica com 8% e 

História da Escravidão com 7%, seguido de outros temas com percentual abaixo dos 3%, tais 

como História da Educação, Mulheres e Gênero, História dos Movimentos Sociais e História 

do Trabalho.
31

 A somatória desses dados mostra a evidência percentual da História Cultural, 

ao lado de outras tendências não menos importantes. Correlacionando esses dados à aqueles 

coligidos acerca das dissertações e teses do PPGH-USP, encontramos números bastante 

semelhantes, o que reafirma o papel de fonte relevante que as revistas assumem na análise 

historiográfica.  

Ainda com foco na Revista Brasileira de História, os dados organizados por Melo 

acerca das orientações teóricas dos artigos revelam, em primeiro lugar, que a esmagadora 

maioria desses trabalhos não traziam orientações teóricas claras, na década de 80, fato que se 

acentua na década seguinte. Outro dado interessante é a hegemonia teórica exercida pelo 

pensamento de Marx, de longe a maior referência teórica nas duas décadas, ainda que com 

acentuado declínio da sua presença nos anos 90. Outros autores, tais como aqueles teóricos da 

Nova História e da Antropologização da História, incluindo antropólogos como Geertz  

A utilização dessas pesquisas, justificam sua presença aqui reforçando alguns 

argumentos de nossa pesquisa mostrando dados relevantes acerca da produção historiográfica, 

tendo como fonte as revistas acadêmicas. Com isso, a História da Historiografia tem a ganhar 

com esse tipo de investigação, haja vista a enorme quantidade de dados passíveis de serem 

coligidos a partir de uma única revista. Com esses, é possível o mapeamento de tendências, 

teorias predominantes, autores citados e referenciados, tipos de fontes utilizadas, bem como 

períodos e temas mais privilegiados. Notamos ainda, forte correlação entre um lugar de 

produção e sua revista, como no caso da Revista História: Questões e debates.  
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3.5. Temas, teorias e metodologias de pesquisa da Nova História na Revista de 

História da USP.  

Nesse momento, gostaríamos de retomar os nossos objetivos de investigar a Revista de 

História da USP para com ela seguirmos e refletirmos sobre a presença da Nova História no 

PPGH-USP. Como visto, os periódicos acadêmicos podem ser fontes primordiais para a 

compreensão da história da historiografia, seja na condição de objeto de pesquisa, seja na 

condição de fonte. Em nosso caso, para compreender com mais acuidade a circulação da 

Nova História e de outras referências da antropologização da História no PPGH-USP, 

tomaremos a Revista de História da USP como fonte qualitativa, para com ela, 

compreendermos como se deu a circulação dos temas, dos conceitos, teorias e metodologias 

de pesquisa da Nova História no programa. Com essa fonte, poderemos ainda perceber quais 

eram os autores franceses citados e discutidos, quais eram os antropólogos referenciados, 

quais outras referências da antropologização da história circulavam pelo periódico, sendo 

ainda possível percebermos quem eram os autores brasileiros e uspianos que então 

publicavam no periódico.  

Assim, conseguiremos seguir um pouco do "estado da arte" da Nova História na 

historiografia brasileira, e no PPGH-USP, em especial, no período entre 1985 a 1984. 

Contudo, apesar dessa delimitação temporal, nossa investigação inicia-se ainda nos anos 70, 

passando ainda pelo início da década de 80 a fim de perceber quando e como esses elementos 

da Nova História circulavam pela revista. Por fim, encerramos a análise do periódico em 

1994, mesmo ano delimitado na investigação das dissertações e teses. Essa delimitação se fez 

necessária por dois motivos. Em primeiro lugar, procuramos compreender como as discussões 

teóricas e metodológicas da Nova História presentes no periódico puderam contribuir, 

diretamente ou indiretamente, na produção das dissertações e teses; ainda que isso seja difícil 

de aferir concretamente, acreditamos que tais discussões contribuíram com as pesquisas 

realizadas no PPGH-USP, haja vista o papel e a velocidade que os periódicos possuem na 

divulgação de pesquisas de ponta e nas discussões bibliográficas e teóricas mais atualizadas. 

Como delimitamos a pesquisa das dissertações e teses nesse período especificado acima, não 

haveria muito sentido em estender a análise para os anos seguintes. Em segundo lugar, 

notamos que, em 1994, o dossiê proposto pela revista afasta-se completamente da Nova 

História, trazendo discussões em torno do racismo e das relações interétnicas. Nos anos 

seguintes, não é publicado mais nenhum dossiê especificamente conectado aos nossos 

objetivos de pesquisa, reforçando então nossa decisão de encerrar a investigação em 1994.  
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A Revista de História da USP foi fundada, em 1950, pelo professor Eurípedes Simões 

de Paula, aluno dos franceses nos anos 30, tornando-se mais tarde professor assistente e, nos 

anos 40, professor catedrático da Universidade. O criador da revista sempre manteve contato 

direto com os Annales e a criação da RH teve como inspiração a revista dos Annales, 

principalmente no intuito de fazer da Revista de História uma publicação com objetivos 

similares, ou seja, veículo divulgador de um movimento historiográfico, nesse caso, o 

uspiano. O projeto gráfico e as seções da RH também seguem essa inspiração. Em 1958, o 

periódico passa para o controle da Universidade tendo sempre como objetivo a divulgação do 

trabalho dos historiadores brasileiros e, ainda, a divulgação dos trabalhos dos historiadores 

dos Annales, seja através de resenhas e notas de pesquisa, seja através de artigos publicados 

em francês e outros traduzidos para o português assinados pelos grandes nomes do 

movimento. A própria Revista de História circulava na Europa, tendo resenhas escritas por 

Chaunu e Frédéric Mauro a respeito de artigos publicados em suas páginas.
32

 

Para Fabrício Gomes Alves, a RH era a mais importante fonte de difusão dos Annales 

no Brasil, não só pelas relações umbilicais da revista brasileira com o movimento dos Annales 

e com sua revista, mas também e, principalmente, pela divulgação dos ideais historiográficos 

dos Annales tanto por autores brasileiros, quanto por autores franceses que publicavam na 

RH. Braudel e Febvre eram colaboradores frequentes da Revista, corroborando a afirmação de 

que a RH exercia importante papel na difusão dos Annales no Brasil, ao mesmo tempo em que 

inseria o Brasil nos movimentos historiográficos da historiografia global. Com efeito, a 

investigação de Alves, voltada à primeira década de história da revista, mostra forte 

internacionalização dos seus colaboradores, com posição proeminente no campo 

historiográfico brasileiro, sendo, possivelmente, a mais importante publicação da área na 

América Latina. Em suas páginas, publicavam autores das mais diversas instituições de 

pesquisa no país, incluindo os historiadores acadêmicos e dos Institutos Históricos, e ainda, 

publicavam em suas páginas autores franceses, inclusive da Escola de Altos Estudos em 

Ciências Sociais, além de outros centros de pesquisa e universidades francesas.
33

 

A lista inclui ainda pesquisadores portugueses, americanos, alemães, ingleses, italianos, 

espanhóis, belgas, argentinos, uruguaios, mexicanos. Todavia, os franceses aparecem em 

maior número com 24 autores dessa origem, seguidos de portugueses e norte americanos, com 
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9 e 5 autores, respectivamente.
34

 E mais, entre os autores citados e referenciados é possível 

mais uma vez apontar a importância dos franceses, pois totalizaram 21,55% das referências 

feitas nessa década da revista. A lista inclui ainda brasileiros com 18,28%, alemães com 10% 

dos autores referenciados, vindo logo atrás britânicos, norte americanos, espanhóis e italianos, 

com percentuais entre 7 a 5%. E mais, a frequência de publicações oriundas de outras áreas do 

conhecimento, tais como as das Ciências Sociais, da Linguística e Teoria Literária são 

importantes por representarem diálogos interdisciplinares, típicos da historiografia global nos 

anos 60 e 70.
35

 

Nos anos 70, a RH já publica artigos e resenhas dos autores da Nova História, indicando 

que as questões que envolviam a terceira geração dos Annales circulam precocemente no país 

através do periódico. Na seção de resenhas, Eurípedes Simões de Paula publica, em 1973, 

resenha acerca da obra de Pierre Riché, La vie quotidienne dans l´Empire Caroligien, 

trazendo em seu texto discussões metodológicas, ao apontar as dificuldades nesse tipo de 

estudo devido à escassez de fontes, indicando o uso da literatura e as fontes da cultura 

material para a solução desse problema, na realização desse tipo de pesquisa.
36

 

Dois anos depois, em 1975, a RH volta a tratar de questões metodológicas, dessa vez 

discutindo o uso da Literatura como fonte para a História, na seção Metodologia. A professora 

da disciplina de História Ibérica Sônia A. Siqueira, no artigo intitulado: Literatura: uma fonte 

pouco explorada do conhecimento histórico, tece reflexões sobre o tema tendo como ponto de 

partida a obra de Frebvre, O problema da descrença no séc XVI, lamentando que os 

historiadores não tenham seguido os caminhos abertos pelo fundador dos Annales. Citando 

autores como Duby, Mandrou e Vilar e inúmeros artigos publicados na Revista dos Annales, a 

autora realiza verdadeiro manual metodológico de como escrever história a partir de fontes 

literárias, mostrando possibilidades abertas por esse tipo de fonte para a História das 

Mentalidades, desde que articuladas com as noções de longa, média e curta duração de 

Braudel.
37

 Nesse mesmo ano são publicados artigos produzidos por autores uspianos sobre 
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História da Infância,
38

 e ainda, artigo sobre o uso de fontes literárias para o estudo da história 

no Brasil,
39

 bem como artigo sobre o professor Jean Gajé, publicado na seção Notas e Fatos.  

Em 1976, mais uma vez, podemos observar a publicação de artigo na área de História 

da Família, desta vez de autoria de Eni de Mesquita Samara. O artigo intitulado: Uma 

contribuição ao estudo da estrutura familiar em São Paulo: a família agregada de Itú de 

1780 a 1830 tece reflexões teóricas acerca desse campo de estudo, mostrando sua emergência 

tardia entre os historiadores, uma vez que é tema mais comum entre sociólogos e 

antropólogos. A autora aponta o caráter interdisciplinar desse tipo de pesquisa, citando 

autores tais como Tamara K Harever e Ariès, mostrando, nesse caso, o pioneirismo do autor 

nesse campo.
40

 

Ainda no ano de 1976, a RH irá publicar artigo, na secção Metodologia, de Sonia A. 

Siqueira sobre a História dos Sentimentos, mais uma vez em grande conexão com os autores 

dos Annales. Colocando o leitor diante das crises paradigmáticas pelas quais passava as 

Ciências Humanas e a História, em especial, a autora aponta que a História dos Sentimentos 

pode ser um caminho interessante para a renovação das práticas de pesquisa dos historiadores, 

nesse caso, através de um novo tema. Citando artigos publicados na revista Annales, de 

historiadores a psicólogos, a autora mostra como constituir teoricamente esse objeto de 

pesquisa. Na segunda parte do artigo, Sonia A. Siqueira faz trabalho empírico, desvendando 

os sentimentos de alguns personagens anônimos da História Colonial, mostrando sentimentos 

como amor, ódio, amizade.
41

 

Ainda na década de 1970, vamos observar na RH, na seção Metodologia, pequeno texto 

acerca de conferência realizada na Universidade de São Paulo pelo professor Jean Glenisson, 

em 1976, dando conta de reflexões metodológicas na área de História das Mentalidades.
42

 No 

ano seguinte, 1977, mais uma vez a História das Mentalidades é tema discutido no periódico, 

dessa vez com a publicação em francês da aula inaugural da cadeira de História das 

Mentalidades Religiosas no Ocidente Moderno, proferida por Jean Delameau, em 1975, no 
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Colégio de França. Na seção de resenhas, Suely Robles Reis de Queiroz resenha livro 

organizado por Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, intitulado Teoria da História, livro 

este que traz seleção de artigos teóricos e metodológicos que incluem nomes da Nova 

História, tais como Veyne, Furet, Chaunu, Jean Bouvier, e ainda antropólogos como Lévi-

Strauss e o filósofo historiador Michel Foucault.
43

 Outro antropólogo resenhado nesse ano é 

E.E. Evans Pritchard, com o livro Las teorias de la religion primitiva, texto sobre teoria 

religiosa aplicada às sociedades primitivas, com resenha feita por Maria Martha Pimentel de 

Mello.
44

 

Com relação aos anos 80 e 90, décadas privilegiadas de nossa pesquisa empírica, 

realizada neste e no próximo capítulo, especificamente entre os anos de 1985 a 1994, 

observamos que tanto as Linhas de Pesquisa do PPGH-USP, como a produção acadêmica de 

dissertações e teses se vêem refletidas nas páginas da RH. Com efeito, os artigos publicados 

no periódico, muitas vezes, são fruto das pesquisas realizadas no programa, com alunos e 

professores publicando seus trabalhos ou parte deles. Com isso, os índices da revista revelam 

claramente as principais áreas historiográficas do PPGH-USP. Por outro lado, no que diz 

respeito às publicações ligadas à Nova História, discussões teóricas realizadas nos artigos 

podem ser visualizadas nos trabalhos defendidos no programa. E em muitos casos, autores 

que estão publicando na revista estão também realizando pesquisas de mestrado e doutorado 

no mesmo período. A correlação entre um lugar de produção e sua revista são bastante 

evidentes nessa análise.  

A Nova História marca sua presença na Revista de História da USP, nos anos 80, com a 

publicação, em 1983, de ensaio bibliográfico de Hilário Franco Jr acerca da obra de Georges 

Duby, com o título: Georges Duby e o outro lado do Feudalismo. Nesse texto, além de 

apresentar essa obra do autor, Hilário Franco Jr realiza várias reflexões acerca de conceitos 

chave da Nova História, tais como as diferenças entre ideologia e imaginário, chamando a 

atenção do autor para o uso equivocado deste conceito, uma vez que ideologia seria, segundo 

ele, mais adequado ao objeto de Duby. Franco Jr dialoga no texto com outros autores dos 

Annales, Le Goff em especial, citando livros e artigos publicados na Revista dos Annales, 

todos em francês, solidificando a apreensão desses conceitos pelo leitor. O texto termina com 

uma censura a Duby, pois sua visão estaria próximo do marxismo vulgar que enxerga o 

                                                           
43

 QUEIROZ, Suely Robles Reis de. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. (org.) Teoria da História. Editora Cultrix: 

São Paulo, 1976. 164 p. Revista de História. n. 109, p. 281-283, 1 tri. 1977.  
44

 MELLO, Maria Martha Pimentel de. PRITCHARD, E.E. Evans. Las teorias de la religion primitiva. Madrid, 

España Editores, 1973. 200 p. Revista de História. n. 109, p. 284-285, 1 tri. 1977.  



129 

 

mental como simples reflexo da economia material, utilizando, contudo, o conceito de 

imaginário ao invés de ideologia.
45

 

No mesmo ano é publicada mais uma resenha sobre autores da Nova História, dessa vez 

sobre livro: La naissance du purgatoire, de Jacques Le Goff. A resenha, escrita por Laura de 

Mello e Souza, começa discutindo a renovação da historiografia a partir das obras dos 

marxistas ingleses, como Thompson e Hobsbawm, para a seguir, estabelecer relações entre a 

terceira geração dos Annales com a etnografia e com a História da Cultura Alemã. 

Defendendo que, na Idade Média, o mundo imaginário era tão real quanto as coisas concretas, 

Laura de Mello e Souza atribui inúmeros adjetivos ao texto de Le Goff, destacando as 

novidades trazidas por historiador de formação marxista, mas que apesar disso, não deixou de 

renovar sua prática como historiador da cultura, dedicando a maioria das páginas a uma 

descrição minuciosa do texto.
46

 

Na seção de Notícias Bibliográficas, publica-se, em 1983, resenhas descritivas de obras 

de autores uspianos que produzem textos com conexões com a Nova História. Destaque para a 

publicação de autoria de Maria Odila Leite da Silva Dias, Quotidiano e Poder em São Paulo 

no século XIX, publicação da editora Brasiliense. A resenha, assinada com a abreviatura J.S. 

aponta a História do Cotidiano como uma das novas preocupações historiográficas, capaz de 

mostrar "a vida quotidiana, em seus aspectos usais e rotineiros, nos problemas práticos do 

vestir, o comer e o morar, e também os sentimentos como o amor, além das maneiras de se 

divertir, os problemas referentes ao prazer e a dor".
47

 Com um dos temas privilegiados da 

antropologização da história, Maria Odila é referência nesse tipo de pesquisa no PPGH-USP e 

a resenha do seu texto pode ter contribuído com essa área de estudos. A resenha traz relações 

entre a História do Cotidiano e a obra de Ariès sobre a morte, citando ainda François Lebrum, 

com o livro Les hommes et la mort em Anjou aux 17e. et 18e. siécles. A seguir, boa parte da 

discussão é metodológica, com a apresentação das fontes utilizadas pela autora, mostrando 

ainda possibilidades que a pesquisa na área pode trazer para a história das mulheres e de 

classes subalternas da sociedade. Nesse ano de 1983, publicou-se ainda texto sobre a cultura 
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material e sua utilização do estudo de sociedades antigas, sendo mais um dos problemas 

trazidos pela Nova História para a metodologia de pesquisa dos historiadores.
48

 

No ano seguinte, em 1984, o professor do PPGH-USP Carlos Roberto Figueiredo 

Nogueira publica artigo intitulado: Demonismo, malícia e malefício — Contribuições à 

História do imaginário mágico-resligioso no Brasil, inserindo o tema do imaginário dentro da 

realidade histórica brasileira, estudando especificamente o imaginário colonial sobre o Diabo. 

Usando fontes tais como a tradição oral e a literatura de cordel, o autor faz importante estudo, 

realizando a transposição de categorias mentais europeias ao nosso contexto de crenças, 

mostrando como o imaginário do Diabo como maligno e malicioso, impregnado de 

obscenidades e volúpias aparece no contexto colonial com fortes conexões com as imagens 

produzidas e cristalizadas no ocidente cristão. Segundo o autor, esse imaginário em torno do 

Diabo serve também para configurar conflitos entre a cultura popular e a das elites, pois a 

identificação com o Diabo era vista como forma de enfrentar a cultura dominante, sobretudo 

na relação criada entre o diabo e certas práticas malignas e maliciosas. Resgatando o 

imaginário ocidental sobre o Diabo numa perspectiva de longa duração, o autor mostra como 

existem certas permanências e mudanças desse imaginário quando passa a analisar as fontes 

coloniais, pois embora haja semelhanças na forma como o Diabo é visto aqui e lá, existem 

também diferenças advindas do contexto colonial.
49

 

No mesmo ano, a professora do Departamento de Letras Modernas da USP, Maria 

Tereza de Freitas, realiza discussões de caráter metodológico no artigo: A História na 

Literatura: princípios de abordagem. No texto, voltado tanto a pesquisadores da História 

Literária quanto a pesquisadores de História, a autora aponta caminhos metodológicos para 

ambos, embasando seus argumentos em teóricos franceses como Taine, Iansson para a 

História Literária, e cita Frebvre para mostrar caminhos da utilização de fontes literárias pelos 

historiadores, pois essas relevariam inúmeros aspectos de uma sociedade, sobretudo a 

"outillage mental". Depois a autora discute como essas características das mentalidades, que a 

literatura pode ajudar a esmiuçar, possuem estrutura de longa duração, e citando o clássico 

artigo de Braudel, a autora conclui que a Literatura pode ser fonte profícua para estudos das 

mentalidades e do imaginário.
50
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Também nesse número da revista, Lana Lage da Gama Lima, da Universidade Federal 

Fluminense, publica resenha crítica acerca da obra História Social da Criança e da Família, 

de Philippe Ariès. O texto faz apontamentos sobre o conteúdo da obra, mas também traz 

reflexões sobre a posição do autor na historiografia francesa, citando suas obras ligadas à 

História das Mentalidades, indicando que o tema da morte, da educação e do amor somam-se 

aos interesses do autor em torno da História da Infância e da Família. Ao mesmo tempo, a 

resenha realiza discussões sobre método, sobretudo acerca da utilização de fontes 

iconográficas e os cuidados necessários no tratamento desse tipo de material de pesquisa 

histórica.
51

 

No site da Revista de História, o número 119 do periódico inclui trabalhos publicados 

entre 1985 a 1988. Duas resenhas merecem atenção especial. A primeira delas, assinada por 

Plínio Freire Gomes, do PPGH-USP, tem como tema o livro Saberes e Odores, do historiador 

francês Alain Corbin. O livro fora publicado pela Companhia das Letras em 1987, fazendo 

supor que a resenha seja deste ano ou do seguinte, já que tais indicações não estão precisas na 

fonte. O texto faz o resgate da História da Sensibilidades desde Frebvre, indicando ainda que 

Mandrou teria sido o sucessor do fundador dos Annales nesse caminho. A resenha cita ainda 

os estudos de Jean Paul Aron e Pierre Francastel, deixando claro que esse tipo de história não 

começa necessariamente com Corbin. Segundo Gomes, o livro de Corbin relaciona a História 

das Sensibilidades com a História Social, pois a repulsa e intolerância olfativa estão ligadas, 

em primeiro lugar, à noção de indivíduo (citando a obra de Marcel Mauss como base teórica) 

e, em segundo lugar, aos cheiros das multidões, do espaço público, indicando ainda as novas 

posturas do Estado que passa então a regular a vida dos súditos através de práticas sanitárias, 

estabelecendo, nesse ponto, conexões com a obra de Foucault. Ainda na relação com a 

História Social, Gomes mostra que Corbin não deixa de perceber associações deliberadas das 

classes populares com determinados aspectos do mundo podre.
52

 

Nesse mesmo número, temos a publicação de resenha do livro Os Andarilhos do Bem: 

feitiçaria e cultos agrários nos séculos XVI e XVII, de Carlo Ginzburg. O livro também foi 

publicado, em 1988, pela Companhia das Letras e a resenha assinada por Maria da Glória 

Porto Kok, do PPGH-USP. A autora da resenha, além de descrever o livro em questão, aponta 

ainda outras publicações de Ginzburg no Brasil, mostrando que os estudos de feitiçaria e 

religiosidade popular começam entre os antropólogos com J. Frazer e Keith Thomas, com o 
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clássico A religião e o declínio da magia, de 1971 e o historiador Robert Mandrou com o 

livro Magistrados e Feiticeiros na França do século XVII. Nesse sentido, a autora da resenha 

aproxima esses autores de origens e formações diversas, pois todos eles "constituem marcos 

imprescindíveis na historiografia contemporânea para a compreensão dos comportamentos 

coletivos e de suas representações simbólicas". Desse modo, percebemos nessa resenha que os 

estudos históricos culturais antropologizados tais como os da Micro-história também circulam 

pelo PPGH-USP, através das páginas da RH e não só isso, as relações entre tais estudos e 

antropologia também se fazem presentes nessa pequena resenha.
53

 

O ano de 1989 vai marcar a RH pela chegada de outras referências teóricas da 

antropologização da História, com os trabalhos de Thompson por um lado, e por outro o 

trabalho de Roger Chartier, este ligado à chamada Nova História Cultural. Somando as 

publicações de resenhas sobre Ginzburg no número anterior e posterior da revista, 

observamos que nesse contexto é que a RH passa a publicar outras referências da 

antropologização da História. Na seção Ensaios Bibliográficos é publicado ensaio de José 

Jobson de Andrade Arruda, tendo como tema o livro de Thompson, Senhores e Caçadores, 

com o título: A nova história social do crime. O texto, na verdade, assemelha-se mais a uma 

resenha descritiva do que a um ensaio, mas mostra que a obra de Thompson era recebida com 

bons olhos dentro do PPGH-USP, muito embora, no final do texto, o autor faça considerações 

acerca das críticas de Thompson ao marxismo vulgar, realizadas em todo o livro. E mais, 

considera que Thompson afasta-se progressivamente do marxismo em suas obras, 

desconsiderando categorias explicativas clássicas do marxismo, como o conceito de classe.
54

 

Outro artigo é publicado nesse número tendo a obra de Thompson como referência, o texto: 

Maquinações Satânicas: Edward Thompson e as leituras do sistema fabril,
55

 de Adalberto 

Marson, professor do Departamento de História da Unicamp.  

A resenha de Tiago C. dos Reis Miranda, mestre pelo PPGH-USP, sobre o livro de 

Roger Chartier, A história cultural: entre práticas e representações contribui com as 

discussões teóricas acerca da Nova História e da Nova História Cultural realizadas no 

programa. O texto, segue rigorosamente os escritos de Chartier, e consegue deixar claro tanto 

as filiações de Chartier com a Nova História, quanto seu afastamento teórico em relação à 
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terceira geração dos Annales. Nesse sentido, o resenhista descreve as posições do autor na 

acadêmica francesa, como diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na 

organização e publicação de obras fundamentais dos historiadores dos Annales. Ao mesmo 

tempo, o texto consegue estabelecer os pontos de ruptura, principalmente no que diz respeito 

às críticas de Chartier à História das Mentalidades e à História Serial Quantitativa, momento 

em que Chartier passa o ofertar suas soluções, com os conceitos de Representações e Práticas 

ocupando posição central em sua obra, sendo estes, por sua vez, ligados às obras de Mauss, 

Durkheim e Cassirer.
56

  

Em 1990, Ronald Raminelli, mestre em História pelo PPGH-USP, publica o artigo 

Lucien Febvre no caminho das mentalidades.
57

 O artigo discute conceituações basilares 

acerca da História das Mentalidades, tendo como foco central as obras de Febvre, fornecendo 

ao leitor o percurso teórico interdisciplinar da área, ao mesmo tempo em que, faz discussões 

de caráter metodológico. Citando artigo de Duby, publicado na França na obra coletiva 

L´Histories es ses Méthodes, Raminelli resgata o percurso que levou ao desenvolvimento da 

História as Mentalidades, enfatizando a importância dos trabalhos de Durkheim e Mauss 

como fundamentais para as concepções de Febvre, embora este não faça menções explícitas a 

estes autores. Destaca, ainda, as relações dessa área com a Psicologia, Linguística e a 

Etnologia, afirmando, por fim, que o que Febvre fazia era uma história essencialmente 

etnográfica.  

Citando colocações de Mandrou a respeito da obra de Febvre, o autor levanta questão 

metodológica de fundo, qual seja, Febvre estudava a psicologia individual, de Lutero, 

Rabelais, contudo, as análises individuais não podem ser transpostas ao coletivo, isto é, a 

psicologia ou a mentalidade de um indivíduo não podem ser encaradas como representativas 

da coletividade de um grupo ou sociedade global. Segundo o autor, Febvre tinha consciência 

desse aspecto, e o discute no sentido de fortalecer os métodos da História das Mentalidades, 

evitando anacronismos. Ainda nesse caminho, Raminelli mostra como as fontes literárias e 

artísticas são úteis às pesquisas em História das Mentalidades, a primeira, em especial, é fonte 

privilegiada por Febvre em muitos de seus estudos. O autor discorre sobre as definições de 

utensilagem mental dadas por Febvre, e refletindo com o autor, fornece definição conceitual 

pertinente àqueles que gostariam de produzir nessa área de estudos históricos. Por fim, faz 
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descrições de trechos das obras de Febvre para evidenciar seu caráter etnográfico, realizando 

reflexões em torno da História das Mentalidades e da Antropologia Estrutural de Lévi-Strauss.  

Ainda em 1990 é publicada, na RH, resenha do livro de Carlo Ginzburg: Mitos, 

emblemas, sinais: morfologia e história, lançado no Brasil, em 1989. A resenha foi escrita por 

Maria da Glória Porto Kok, pós-graduanda do PPGH-USP. O pequeno texto dedica-se quase 

que exclusivamente a apontar as características metodológicas trazidas por Ginzburg em sua 

obra, desde a sua relação com a morfologia, incluindo a Psicanálise e a História da Arte. Por 

fim, discute o capítulo central desse livro, aquele dedicado a explicitar o paradigma indiciário, 

método central na obra do autor italiano que guarda íntimas relações com os métodos da 

"descrição densa" de Geertz.
58

 

Em 1991 é a vez de outra referência da Nova História Cultural aparecer nas páginas da 

Revista de História da USP. Trata-se de resenha do livro: O massacre dos gatos, de Robert 

Darnton, publicado no Brasil em 1989. O texto, assinado por Silvia Maria Tommasini, pós-

graduanda da área de História Econômica no PPGH-USP, traz importantes reflexões teóricas 

e metodológicas aos historiadores.
59

 Em primeiro lugar, a autora da resenha observa 

importantes relações da obra de Darnton com a História do Cotidiano, com a Etnologia e 

ainda com a História das Mentalidades, contudo, marcando as diferenças entre a abordagem 

da terceira geração dos Annales com a do autor. Nesse sentido, para Tommasini, a 

compreensão efetiva da obra de Darnton passa necessariamente pela reflexão em torno da 

obra do linguista e a historiador da cultura Mikhail Bakhtin. Com isso, a autora tece reflexões 

teóricas e metodológicas acerca dos estudos de cultura popular realizados pelo autor russo, 

trazendo a reflexão em torno da circularidade cultural entre a cultura popular e a de elite, 

observada através da linguagem. Assim, a resenha fornece pequeno caminho metodológico 

desse tipo de pesquisa, algo interessante numa resenha.  

Feito esse preâmbulo, a autora passa a estabelecer as relações entre Darnton e Bakhtin, 

mostrando ainda as relações do primeiro com os estudos etnográficos, pois com a 

Antropologia "Darnton aprendeu a desprezar a linha que demarca a fronteira entre mithus e 

logus (Lévi-Strauss), pois é através da organização dos materiais que dispõem de suas 

culturas que os grupos humanos constroem sua representação de mundo".
60

 A seguir, a autora 

destrincha os métodos de Darnton de maneira até didática, enumerando as etapas do percurso 
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realizado pelo historiador, desde a seleção das fontes, como buscou as "visões de mundo", 

como utiliza da psicologia e do folclore e como Bakhtin se fez presente em seu método 

através, principalmente, da noção de circularidade cultural. A resenha, não só dá a conhecer a 

obra de Darnton, como contribui de maneira salutar com as práticas de pesquisa dos 

historiadores brasileiros, indicando caminhos profícuos da antropologização da história que 

passa, nesse caso, por historiadores não necessariamente conectados aos Annales, mas que 

mantêm com eles relações umbilicais.  

O ano de 1992 é outro momento profícuo no que diz respeito às discussões teóricas e 

metodológicas nas páginas da RH da USP. Nesse ano, a revista publica dois números 

seguidos, relativos ao segundo semestre de 1991 e ao primeiro semestre de 1992. Além disso, 

no editorial da revista, José Carlos Sebe Bom Mehy resgata um pouco da história do 

periódico, reafirmando sua proposta de publicação de textos de autores nacionais e 

estrangeiros, e sua conexão com diversos centros de produção historiográfica. Apontando 

forte amadurecimento da historiografia brasileira e, sobretudo, da importância da revista no 

cenário historiográfico brasileiro e internacional, Mehy anuncia que a publicação em línguas 

estrangeiras e com dossiês temáticos será a nova realidade da RH. Embora não fique claro, os 

artigos publicados indicam relação do dossiê com estudos da cultura popular, com a 

publicação de artigos de resultados de pesquisa dentro da Nova História, e ainda, discussões 

sobre o conceito de circularidade cultural, cultura popular, mulheres e carnaval e, a relação de 

historiadores e antropólogos com a metodologia da História Oral.
61

 

A presença dessa temática no dossiê, juntamente com a publicação dos artigos 

discutidos abaixo, podem ser outros indicativos da ascensão da Nova História Cultural em 

detrimento da Nova História no PPGH-USP. Embora ambos os movimentos historiográficos 

mantenham relações bastante próximas, com a relação com a Antropologia sendo comum às 

duas vertentes, existem diferenças marcantes entre elas. Contudo, o que é possível observar 

pelas páginas da revista não é o completo abandono da Nova História, mas sim o convívio de 

seus conceitos e temas de pesquisa com aqueles da Nova História Cultural. Nesse ponto, é 

importante relembrar que a obra de Ginzburg já vinha sendo discutida na RH, juntamente com 

Thompson, Robert Darnton e Chartier, os dois últimos comumente associados à Nova 

História Cultural. 

Hilário Franco Junior, medievalista com formação uspiana com 4 cursos de pós-

doutorado realizado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, orientando de Jacques 
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Le Goff,
62

 publica artigo intitulado: A castração de Noé: iconografia, folclore e feudalismo.
63

 

No texto, dedicado ao estudo do painel pictórico vétero-testamentário de Saint-Saivin, com 

foco nos temas de tradição judaica identificada nas cenas de Noé, Hilário Franco Jr mobiliza 

os conceitos da História das Mentalidades, do Imaginário, juntamente com hipóteses 

analíticas baseadas na Psicanálise.  

Metodologicamente, Hilário Franco começa discorrendo sobre a importância das fontes 

iconográficas para os estudos de História da Cultura, da Religião, do Imaginário e das 

Mentalidades, trazendo citações de autores basilares da Nova História. O autor mostra que as 

imagens podem revelar a grande síntese realizada pela cultura popular e de elite, pois são 

lidas e decifradas por toda a sociedade, independentemente de suas condições sociais. Para o 

autor, as imagens e os gestos nelas representados podem tornar possível o acesso à 

antropologia medieval no que diz respeito à forma como o homem via a si mesmo, ou seja, na 

associação entre um corpo e uma alma. E diz: "(...) do ponto de vista antropológico, a 

sociedade feudal era uma rede de parentescos jurídicos e espirituais, que aproximavam grupos 

biológicos relativamente dispersos."
64

 Além desses aspectos teóricos e metodológicos, o 

artigo de Hilário traz verdadeiro exemplo de como trabalhar com fontes iconográficas, pois 

contrapõe o tempo todo a leitura que está fazendo das imagens com fontes bibliográficas e do 

folclore europeu, tudo isso numa leitura inserida em uma perspectiva de longa duração, haja 

vista que remete suas interpretações aos textos bíblicos e à tradição judaico-cristã. Por 

conseguinte, o texto acaba por mostrar evidentes correlações entre a Nova História francesa e 

a historiografia uspiana, além de trazer à discussão na RH, aspectos teóricos e metodológicos 

da Nova História.  

Outro artigo conectado aos problemas da Nova História e da Nova História Cultural é o 

de Plínio Freire Gomes, mestrando do PPGH-USP, orientando de Laura de Mello e Souza. O 

texto, intitulado: Notas sobre a mediação entre o erudito e o popular, dedica-se a refletir 

acerca das questões que envolvem os conceitos de cultura popular e de elite, pensando ainda 

nas teorias acerca da circularidade cultural, inserindo essa discussão na realidade histórica 

colonial.
65

 O autor inicia a discussão resgatando a origem do termo cultura popular, indo 

desde Herder, passando pelo Romantismo alemão, mostrando como a cultura popular passa 
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por um crescente processo de valorização, chegando, obviamente, nas Ciências Sociais e na 

Historiografia. Nesse ponto, Gomes resgata a importância dada à questão por Gramsci, e mais 

tarde, Bakhtin, discutindo as conceituações de cultura popular e de elite do linguista russo e 

ainda a circularidade dialógica. Por outro lado, reflete acerca das relações de aproximação e 

afastamento desses dois autores com as obras de Le Goff e Duby e Peter Burke, esmiuçando 

pormenorizadamente as questões da circularidade cultural.  

Trazendo a discussão para o Brasil Colonial, Gomes avalia se as clivagens sociais, 

vistas como bastante abruptas pela História Social, poderiam também representar clivagens 

culturais, se existia um fosso instransponível entre as culturas populares e das classes 

dominantes, e resgatando a historiografia brasileira recente, afirma que: 

 

(...) As pesquisas mais recentes vêm mostrando que crenças, valores e 

comportamentos tendiam a superar as barreiras erigidas pela riqueza e pelo 

poder. É óbvio que o discurso dos grandes proprietários encontrava eco na 

rede de agregados, dependentes e capatazes, repercutindo entre ainda entre 

os escravos mais submissos ou mais suscetíveis a certos privilégios. Por 

outro lado, sabemos hoje que parte do imaginário elaborado nas capoeiras e 

senzalas também se infiltrava nos grupos dominantes; e o caso da magia, 

devassado por Laura de Mello e Souza, é uma notável prova disso. As 

dissonâncias não surgiam apenas nas margens, nos interstícios do sistema, e 

sim no seu próprio centro.
66

 

 

A longa citação do texto de Plínio Freire Gomes justifica-se na medida em que é 

reveladora dos objetivos centrais dessa pesquisa, isto é, perceber como o diálogo dos 

historiadores brasileiros com a Nova História tornou possível a pesquisa de temas até então 

negligenciados. Nesse ponto, a inserção da circularidade cultural e das reflexões sobre a 

cultura popular na historiografia brasileira revela importantes aspectos dessa relação. Com 

isso, o artigo contribui não só na revelação das questões teóricas e metodológicas da Nova 

História, mas também na relação desta com a historiografia brasileira.  

Peter Burke tem artigo publicado nessa edição da RH, com o texto: Learned Culture 

and Popular Culture in Renaissance Italy, muito possivelmente tratando-se de parte do seu 

famoso livro Cultura Popular na Idade Moderna, na tradução brasileira. No artigo, Burke 

retoma as discussões entre a cultura popular e de elite, no contexto do Renascimento Italiano, 

rediscutindo as questões já levantadas por outros autores, nesse ano da RH, refletindo com 

Ginzburg e Bakhtin. A parte central do texto, por seu turno, dedica-se a perceber a 

circularidade cultural da cultura popular, e de outro lado, as circularidades culturais da cultura 
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de elite para a popular. Para tanto, o autor retoma importantes trabalhos iconográficos do 

período renascentista, tais como as telas de Rafael e Michelangelo, além de textos literários 

como os de Boccaccio, e a literatura popular da biblioteca azul.
67

 

Outro interessante artigo publicado nesse ano, é aquele assinado por Dante Marceño 

Gallian, Mestre em História Social pelo PPGH-USP, com o título: O Historiador como 

Inquisidor ou como Antropólogo? Um questionamento para os "Historiadores Orais".
68

 

Trazendo no título analogia com o texto de Ginzburg, O Inquisidor como Antropólogo, o 

autor do artigo procura trazer as reflexões de Ginzburg para a discussão em torno da 

metodologia de pesquisa da História Oral. Nesse sentido, Gallian afirma que as relações da 

História Oral com a Antropologia são fundamentais, mostrando que as relações entre os 

métodos de ambos os pesquisadores estão bastante próximas, sobretudo pelo fato de que 

ambos produzem suas fontes com um gravador em mãos, algo diferente daquilo que fazem os 

historiadores dos documentos escritos. Com isso, retoma e realiza críticas acerca da crença de 

alguns historiadores orais de que os testemunhos por eles coligidos representariam a verdade 

absoluta, numa crença quase que positivista. Para a superação dessa questão, o autor resgata a 

obra de Clifford Geertz, especificamente os métodos da descrição densa e da interpretação 

hermenêutica dos testemunhos. Nesse sentido, mais uma vez observamos uma 

antropologização da história, nesse caso específico, da História Oral que se serve dos métodos 

da antropologia para a execução de suas pesquisas.  

Outro artigo metodológico que podemos destacar é aquele publicado por Alice Beatriz 

da Silva Gordo Lang, pesquisadora do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP. O texto 

com o título: Correspondências e depoimentos orais: Reflexões a partir da comparação entre 

duas fontes de dados para o estudo do passado, propõe-se a refletir em questões do método 

de estudo da História do Cotidiano e da Família, a partir de fontes como as correspondências e 

os relatos orais.
69

 Nesse sentido, o foco de sua pesquisa é a Revolução de 1924, ocorrida em 

São Paulo. Metodologicamente, a autora analisa a correspondências de famílias da elite 

paulistana envolvida direta ou indiretamente no conflito, realizando a comparação dessa fonte 

com relatos orais acerca do conflito colhidas nas décadas de 30 e 40. Com essas 

correspondências, a autora consegue reconstruir o cotidiano dessas famílias no período, 
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mostrando como o conflito trouxe mudanças no dia a dia desses personagens. A autora 

dialoga com a Nova História através dos temas da Família e do Cotidiano, e, teoricamente, 

com a obra de Maurice Halbwachs, A Memória Coletiva e de Agnus Heller, O Cotidiano e a 

História.  

Para encerrar nossa explanação acerca desse dossiê da Revista de História, gostaríamos 

apenas de citar outros textos e resenhas publicadas no periódico nesse ano. Ainda que não 

guardem relações diretas com a Nova História, esses textos trazem reflexões importantes 

sobre os caminhos que a Nova História Cultural ia tomando na historiografia brasileira. 

Citamos o texto de Olga R. De Morais von Simson, Mulher e Carnaval: mito e realidade; o 

texto de Robert M. Levine, Sport as metaphor for social dynamics in the history of popular 

culture; e o artigo de discussão metodológica de Marcos A. Silva, A construção do saber 

histórico — Historiadores e imagens.  

No ano seguinte, 1993, a RH publica os números 127 e 128, relacionados ao segundo 

semestre de 1992 e ao primeiro semestre de 1993. A apresentação do dossiê temático leva a 

assinatura de Maria Luíza Marcílio e traz o tema da morte, da saúde e da doença como basilar 

para a publicação dos artigos.
70

 Para a autora, esse campo de estudos, que se desenvolve a 

partir dos anos 70, tem caráter interdisciplinar e encontra na historiografia francesa seus 

primeiros desenvolvimentos. Nesse sentido, a autora cita as obras de Philippe Ariès Essais sur 

la Mort en Occident, du Moyen-Âge à nos jours, livro esse que teria trazido no tema da morte 

o modelo de análise etno-antropológico, sobretudo no estudo das mentalidades em torno da 

morte. Os estudos sobre a morte na perspectiva da História Demográfica também encontram 

entre os franceses os maiores representantes; nesse ponto, a autora cita as obras de Jean 

Meuvret e Pierre Goubert, e ainda François Lebrun com o livro: Les hommes et la mort en 

Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles, e ainda Michel Vovelle com Piété baroque et 

déchristianiation en Provence au XVIIIe siècle, e que, embora sirvam-se de metodologias da 

História Demográfica descortinam aspectos fundamentais das Mentalidades em torno da 

morte e da religiosidade. Para a História das Doenças, mais uma vez é dos franceses da Nova 

História que a autora traz citações, dessa vez de obra coletiva organizada por Braudel, 

Médicins, Climat et Epidémies à la fin du XVIIIe siècle, mostrando ainda como a Revista 

Annales dedicou número especial às temáticas da doença e da morte. Por fim, a autora cita 

trabalhos brasileiros conectados a tais desenvolvimentos historiográficos, tais como as 
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pesquisas de Roberto Machado, Jurandir Freire Costa e o trabalho de João José Reis: A morte 

é uma festa — ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  

A temática da morte dentro da História das Mentalidades e do Imaginário faz parte de 

nossas preocupações de pesquisa, o mesmo não ocorrendo com os estudos da doenças e da 

medicina que escapam à antropologização da história, por isso, vamos comentar apenas os 

trabalhos conectados à primeira perspectiva. Nessa temática da História da Medicina e da 

Doença e ainda dos processos de higienização, são publicados seis artigos nesse dossiê, todos 

voltados à realidade histórica brasileira. Nesse mesmo ano, publicam-se dois artigos de 

autores franceses, ambos em sua língua materna. O primeiro deles, de Jean-Louis Flandrin e 

Marie-Claude Phan, professores da Sorbonne e da Escola de Altos Estudos em Ciências 

Sociais, autores importantes na área de História da Sexualidade, intitula-se: La Beauté, Le 

Désir e Le Goûtt: Essai d´analyse historique du corps. No texto, os autores se propõem a 

fugir das análises em torno da sexualidade marcadas pela temática da repressão sexual, para 

então se proporem a estudos históricos dos desejos sexuais, da ideia de beleza que davam 

sentido aos corpos e alimentavam diferentes formas de desejo ao longo da história. Com isso, 

resgatam através de fontes literárias quais eram os ideiais de beleza no Renascimento, 

mostrando como esses ideais associavam-se ao desejo masculino.
71

 

Outro artigo interessante de autor francês publicado na RH, na língua nativa do autor, 

versa sobre a História do Imaginário dos franceses sobre o Brasil. O texto, de autoria de 

Jacques Lafaye, da Sorbonne, tem o título: Le Bresil dans l´imaginaire français (XVIè-XVIIè 

s.). O artigo dedica-se a mostrar como o Brasil e seus habitantes, sua vida econômica, social e 

religiosa, estiveram presentes no imaginário dos franceses do séculos XVI e XVII. E mais, as 

tentativas de colonização francesa no território, a vinda dos indígenas brasileiros à Europa, 

incidiram sobre a criação artística e intelectual na França, com a presença dos Tupinambás na 

Europa ocupando lugar especial nesse imaginário, sobretudo entre os filósofos Montaigne e 

mais tarde Rousseau. 
72

Ainda nesse ano é publicado resenha sobre a História do Imaginário, 

assinada por Sheila Maria Doula, doutoranda em Antropologia Social pela USP, dedicada ao 

livro de Guilhermo Guiucci, Viajantes do Maravilhoso: O Novo Mundo.
73
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Na publicação referente ao segundo semestre de 1993 e aos primeiro e segundo 

semestre de 1994, o dossiê temático volta-se, na RH, à discussão em torno do racismo, das 

diversidades culturais e as relações interétnicas, sem publicações de artigos ou resenhas 

conectados aos nossos interesses de pesquisa. Curioso é que nesse mesmo ano, A Revista 

USP, publicação da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade de São Paulo, 

publica o dossiê Nova História, com artigos assinados por Renato Janine Ribeiro, filósofo, 

Carlota Boto, pedagoga, Lilia K. Moritz Schwarcz, antropológa, além, é claro, de 

historiadores do PPGH-USP, tais como Hilário Franco Jr, Nicolau Sevcenko, além de Plínio 

Freire Gomes, Mary Del Priore e Ronald Raminelli, os três últimos alunos do programa que 

estavam produzindo pesquisas dentro dos temas da Nova História.
74

 O texto de Schwarcz, por 

exemplo, traça relações teóricas e metodológicas entre a História e Antropologia, discutindo 

autores tais como Bloch, Le Goff, Darnton, Sahlins e Lévi-Strauss, servindo de importante 

reflexão sobre a antropologização da História, amplamente realizada no primeiro capítulo 

desse trabalho. Nota-se que a Nova História despertou interesse de uma publicação outsider 

ao PPGH-USP, muito provavelmente devido à notoriedade que os trabalhos da Nova História 

alcançaram na Universidade e fora dela devido às relações com o mercado editorial.  

Embora tenhamos limitado nossa investigação até o ano de 1994, podemos perceber que 

os temas da Nova História continuam a circular nas páginas da revista, ainda que mais 

timidamente. No primeiro semestre de 1995, temos ainda a publicação de artigo voltado à 

História do Imaginário, desta vez sobre o imaginário carnavalesco medieval de autoria de 

professor José Rivair Macedo, doutor em História pela USP.
75

 Mary Del Priore publica artigo 

nesse ano, voltado ao estudo das relações culturais entre França e Brasil, trabalhando o 

conceito de bricolagem cultural.
76

 Roger Chartier também publica artigo na revista, sobre seus 

estudos sobre a História da Leitura.
77

 No segundo semestre de 1995, publica-se artigo do 

historiador francês Jean-Michel Sallman, dedicado à metodologia de pesquisa em História 

Cultural, tratando em específico das fontes inquisitoriais.
78

 O livro A Nova História Cultural, 

de Lynn Hunt, é analisado nesse momento, em resenha de Denise A. Soares de Moura.
79
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Nanci Leonzo, professora do PPGH-USP, resenha a obra Passes recomposés. Champs et 

chantiers de l´histoire, e ainda o livro: L´Histoire et le métier d´historien en France 1945-

1995, ambos verdadeiros exames de consciência dos historiadores franceses acerca da obra 

dos Annales.
80

 

Em 1996 a RH não publica nenhum artigo ligado à antropologização da História, por 

outro lado, Hilário Franco Jr publica resenha acerca do livro de Jacques Le Goff, Saint 

Louis.
81

 Hilário Franco Jr, tem seu livro A Eva Barbada: Ensaios de mitologia medieval, 

resenhado por José Rivair Macedo.
82

 No segundo semestre de 1996, Marcos Antônio Lopes, 

professor do PPGH-USP, publica resenha do livro de José Carlos Reis: Nouvelle histoire e 

tempo histórico: a contribuição de Febvre, Bloch e Braudel.
83

 A diminuição de artigos 

ligados à Nova História é progressiva; em 1997 apenas um artigo liga-se a essa problemática, 

escassez que se repete nos anos seguintes.  

3.6. Conclusão 

A investigação realizada nesse capítulo sobre a correlação entre um lugar de produção 

historiográfica e suas práticas de pesquisa, conseguiu mostrar que no PPGH-USP os temas da 

Nova História ocupavam importante proporção quantitativa. Com os dados aferidos, pudemos 

perceber que, proporcionalmente às demais linhas de força do programa, em termos de áreas 

de pesquisa, a Nova História ocupava posição proeminente. Do mesmo modo, visto de forma 

isolada, a mesma assumia posição mais tímida, reflexo do tamanho do programa e da 

diversidade de áreas de atuação. Contudo, notamos que Nova História tinha no programa certa 

institucionalização, haja vista a presença de sublinhas de pesquisa que se conectavam aos seus 

problemas, sendo reflexo dos interesses de pesquisa dos docentes e discentes.  

Nesse sentido, o perfil dos professores orientadores dessas pesquisas revelou que a 

maioria realizou sua formação como pesquisadores na própria Universidade de São Paulo, 

sendo bastante comum entre eles a realização estágios de pesquisa e docência no exterior, 

sendo a França e as instituições ligadas aos Annales, os principais destinos desses 

pesquisadores. Desse modo, a inserção da historiografia brasileira na historiografia global, 
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isto é, o diálogo com diferentes correntes historiográficas, tem nesse aspecto uma de suas 

explicações. Por outro lado, se muitos desses pesquisadores tinham nos Annales as bases de 

sua formação, outros estavam mais ligados à História Social e Marxista, contudo, isso não os 

impediu de mudar suas orientações de pesquisa, principalmente na condição de orientadores. 

Tais mudanças individuais acabam por relacionar-se com as mudanças pelas quais passavam a 

historiografia brasileira como um todo, como discutido no capítulo 2 do presente trabalho.  

Com relação ao período delimitado por nossa pesquisa, percebemos que a História 

Cultural, que inclui trabalhos da Nova História, da Nova História Cultural e de outras 

correntes antropologizadas, ocupou importante posição em periódicos acadêmicos aqui 

referenciados. Nos três periódicos pesquisados, os dados mostram que o período entre 1985 a 

1994 foi de grande importância na publicação de artigos conectados a essa área de estudos. 

Com relação à nossa pesquisa na Revista de História da USP, tivemos a mesma percepção, 

pois os anos entre 1988 a 1992 concentraram grande número desses artigos, tanto da Nova 

História quanto da Nova História Cultural.  

Dentro da História dos problemas, podemos perceber que o PPGH-USP encontrou nos 

franceses da Nova História o elemento central de sua antropologização. A presença dos 

Annales no periódico desde sua criação, incluindo os anos 70 e boa parte dos anos 80, 

corrobora nossa afirmação. Mesmo assim, notamos que as outras referências da 

antropologização da História, tais como os estudos de Thompson, Ginzburg e dos autores da 

Nova História Cultural, com Darnton e Chartier começam a aparecer nas páginas da RH em 

fins da década de 80 e início da década de 90. Tal fenômeno, que amplia os diálogos da 

historiografia brasileira com outras referências da antropologização, ocorre de forma natural, 

uma vez que as fronteiras entre os trabalhos da Nova História, da Nova História Cultural, da 

Micro-história e do Marxismo Cultural Inglês são bastante tênues e a relação de todos eles 

com a Antropologia é algo que têm em comum, sendo característica marcante que os 

aproxima. Na historiografia brasileira, aberta a todos esses diálogos, a presença dessas 

correntes se dá paralelamente e sem clivagens, num único dossiê e numa única tese ou 

dissertação. Apesar disso, percebe-se que, paulatinamente, a Nova História da terceira geração 

vai perdendo espaço para as demais correntes, principalmente, após o limiar da década de 90.  

Por fim, é interessante apontar como a utilização da RH foi salutar para nossos 

interesses de pesquisa. Além de descortinar tendências e caminhos da historiografia brasileira 

no período, o que de mais importante notamos é que a Nova História e seus conceitos, 

práticas e metodologias de pesquisa encontraram, nas páginas do periódico ligado ao PPGH-

USP, importante espaço de divulgação e de reflexões teóricas e metodológicas. A análise 
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mostrou que os artigos, em sua maioria, escritos por historiadores uspianos, estavam bastante 

dedicados às questões metodológicas da Nova História, pois, além de debater conceitos, 

voltava-se quase sempre à metodologia de pesquisa do historiador. Tais questões aparecem, 

muitas vezes, nas dissertações e teses que serão tema de análise do próximo capítulo. 
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4. A produção da Nova História uspiana: práticas historiográficas e historiografia 

dos problemas. 

No terceiro capítulo desse trabalho, realizamos uma investigação sobre o PPGH-USP, 

visto como lugar de produção capaz de determinar práticas e procedimentos de pesquisa 

historiográfica. Notamos a presença, no programa de linhas e sublinhas de pesquisa ligadas à 

Nova História francesa, e principalmente, apontamos, através da RH, a intensa circulação dos 

temas, dos conceitos e metodologias de pesquisa da terceira geração dos Annales nesse lugar 

de produção. Para Certeau, a análise do lugar pode revelar um conjunto específico de práticas 

e regras de pesquisa, mas essas se mostram de maneira mais clara ao observador quando ele 

se debruça sobre o resultado da articulação entre o lugar e a prática, isto é, o texto 

historiográfico. Com efeito, para o autor, a escrita é o momento em que a prática de um lugar 

se materializa num texto, ou seja, a fabricação historiográfica manifesta-se em discurso, em 

texto escrito, em historiografia.
1
 

Neste capítulo vamos tomar os textos historiográficos produzidos no PPGH-USP como 

fontes privilegiadas de investigação. Ao eleger as dissertações e teses como fontes de 

pesquisa na História da Historiografia, o que esperamos é que através delas possamos 

compreender as práticas de pesquisa historiográfica que as originaram. Especificamente, o 

intuito é perceber como as relações entre os historiadores uspianos com a Nova História e, 

consequentemente, com os movimentos de antropologização da História, incidiram sobre suas 

práticas de pesquisa.  

Com isso, nossa proposição procura estabelecer relação entre as teorias de Certeau 

sobre a Escrita da História com a historiografia dos problemas proposta por Blanke. Para esse 

último autor, a Historiografia dos problemas estuda, em primeiro lugar, as relações entre 

historiografias nacionais, em nosso caso, a Historiografia brasileira e a historiografia francesa; 

e em segundo lugar, investiga as relações entre disciplinas, em nosso caso, a relação entre a 

História e a Antropologia.
2
 Desse modo, ao analisar as práticas de pesquisa dos historiadores 

uspianos, vamos buscar respostas para os dois problemas centrais dessa pesquisa. De um lado, 

poderemos compreender com mais profundidade como ocorreu o diálogo dos historiadores do 

PPGH-USP com a historiografia da terceira geração dos Annales. Por outro lado, poderemos 

visualizar, nessas práticas, como se deu o diálogo desses pesquisadores com a Antropologia, 
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isto é, de que maneira ocorreu a antropologização da historiografia brasileira? Através 

simplesmente dos temas da Nova História ou a presença dos antropólogos deu-se de maneira 

efetiva nesses trabalhos?  

Com esses objetivos centrais em pauta, destacamos um conjunto maior de perguntas 

que, metodologicamente, irão guiar a análise a ser realizada nesse capítulo. Com isso, os 

questionamentos que colocamos a essas fontes são:  

1. Como o tema da Nova História foi inserido na realidade histórica brasileira? Com 

essa pergunta queremos estabelecer a relação da historiografia brasileira com a 

antropologização através da inserção do tema na realidade histórica brasileira.  

2. Quais as fontes privilegiadas no estudo? Com esse questionamento podemos seguir as 

relações com a Nova História e com os Annales de forma geral, haja vista a máxima de que 

tudo é fonte para a história, cara aos Annales.  

3. Como se dá o diálogo com a bibliografia francesa da Nova História? Existe 

exclusividade nesse diálogo, ou outras referências da antropologização estão presentes? Essas 

referências estão presentes no corpo do texto? De que forma? Com tais perguntas podemos 

esclarecer se os autores franceses foram inspirações, referências teóricas ou bibliográficas, 

contribuindo para a percepção da inserção desses autores na metodologia dos trabalhos 

analisados.  

4. É possível perceber a presença de antropólogos nessa bibliografia? Quais? Aparecem 

no corpo do texto? Ou seja, seus conceitos e teorias são efetivamente utilizados ou seus 

estudos servem de referência bibliográfica? Esses questionamentos são de suma importância 

para nossos objetivos de pesquisa, pois com eles podemos notar se a antropologia esteve 

diretamente inserida na metodologia de pesquisa desses trabalhos, indicando se a 

antropologização ocorreu apenas pelo tema ou se também houve contatos mais aproximados 

dos historiadores uspianos com a Antropologia.  

5. De que forma essas pesquisas constroem o tempo histórico, isto é, de que forma esses 

trabalhos lidam com a temporalidade? Traçam quadros sincrônicos, ou seja, trabalham com 

uma temporalidade estrutural? Inserem-se na longa duração? Qual período estudam? Que 

relação mantêm com processos de mudança? Para perseguir respostas a tais perguntas, 

estabelecemos alguns critérios para guiar nossa análise haja vista que tais questões não estão 

explícitas nos textos. Assim, observamos nesses trabalhos se a temporalidade era de média ou 

longa duração, adaptando esses critérios para a temporalidade histórica brasileira, mais 
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comprimida com relação à história europeia. Com isso, trabalhos com temporalidades de dois 

a três séculos consideramos como de longa duração e de um século ou décadas como de 

média duração. Outro critério foi observar de que forma a pesquisa lida com marcos 

temporais, isto é, se trazem indicativos ou dão ênfase a datas precisas, indicativas de 

processos de mudança. Dentro desse critério, observamos se estão preocupados com 

mudanças ou permanências, ou seja, seus objetos conectam-se a mudanças lentas, estruturais, 

enxergando seus objetos de pesquisa em quadros ou estruturas sincrônicas, ainda que na 

diacronia histórica? Por fim, a qual período se referem? Colônia, Império ou República? A 

indicação dessas características teóricas relativas ao tempo histórico solidificam a nossa 

percepção da antropologização desses estudos.  

6. A última questão é acerca da forma de construção do texto, ou seja, é narrativo ou 

explicativo? Qual o modelo de exposição é predominante? Como bem lembra Laurence 

Stone, nenhum texto de história é somente narrativo, em todos eles existe o tom analítico.
3
 

Contudo, como apontado em outros momentos nessa tese, o retorno da narrativa é também 

uma das características da antropologização da história e a percepção da presença desse 

modelo de construção nesses textos historiográficos pode reforçar nossos argumentos, além 

de aumentar nosso escopo de análise.  

O último esclarecimento metodológico é sobre a forma de exposição aqui adotada. 

Seguimos a ordem dos temas com maior presença quantitativa, com a indicação simplificada 

de todos os trabalhos produzidos dentro do tema, com notas de rodapé com as referências 

completas. Esclarecemos que não lemos todas essas pesquisas, consultamos apenas os 

resumos presentes no catálogo de dissertações e teses, já citado no terceiro capítulo, mas 

consideramos que a citação da referência completa nas notas de rodapé poderia ser ilustrativa 

ao leitor, pois, além da referência em si, é possível perceber o ano de defesa, orientador do 

trabalho, área de concentração. A seguir, passamos à análise completa e detalhada dos textos 

que alcançaram publicação. 

                                                           
3
 Lawrence Stone indica que um texto narrativo deve ter em primeiro lugar a organização do material numa 

sequencia cronológica, com o conteúdo direcionado para um relato único e coerente, ainda que com tramas 

secundárias. E mais, seu arranjo é mais descritivo do que analítico e seu foco está no homem, não nas 

circunstâncias. Ela lida com o particular e o específico, com a vida e tramas das pessoas comuns diretamente 

envolvidas naquele objeto. Por outro lado, a história problema estaria mais concentrada nas explicações, nas 

análises globais, mais coletivas e estatísticas, sendo seus objetivos descrever e resolver problemas, não 

necessariamente respeitando ordens cronológicas. Para o autor, todos os textos de história mesclam as duas 

formas, mas sempre é possível perceber a predominância de um tipo de escrita nos textos historiográficos. 

STONE, 2011, p. 10. 
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No período elegido para essa pesquisa, isto é, a década entre os anos de 1985 a 1994, o 

volume de pesquisas produzidas na USP ligadas à Nova História chegou ao número de 46 

trabalhos. Com os objetivos e procedimentos de pesquisa expostos acima, percebemos a 

inviabilidade de uma análise que se dedique a cada uma dessas pesquisas. Por esse motivo, 

nossa investigação irá se concentrar nos textos que alcançaram publicação e dentre esses, 

vamos analisar somente aqueles dedicados à realidade histórica brasileira. Com esse 

procedimento, chegamos a um total de 12 trabalhos elegidos como fontes dessa investigação. 

Esse número totaliza o percentual de 25% das pesquisas, ou seja, 1/4 dos trabalhos. Outra 

justificativa é de que as obras publicadas são, muito geralmente, aquelas de maior qualidade 

acadêmica. Obviamente que nem todos os textos publicados são necessariamente de alta 

qualidade, contudo, é bastante raro que os bons textos não alcancem publicação. Ao mesmo 

tempo, textos publicados geralmente trazem repercussão e desdobramentos historiográficos 

em termos de crítica e inspiração a outros trabalhos.
4
 Com efeito, alguns desses trabalhos 

analisados tiveram mais de uma edição publicada, muitos foram resenhados, outros foram 

amplamente citados e alguns deles, serviram de referência interna, isto é, são citados e 

referenciados dentro do próprio corpus de trabalhos analisados.  

Por fim, vamos agrupar os trabalhos de acordo com as áreas temáticas preponderantes a 

que pertencem, iniciando a exposição pelas áreas que tiveram número maior de textos 

produzidos no período. O procedimento será o de apresentar características básicas dos 

trabalhos produzidos e não publicados, referenciados em notas de rodapé, e, a seguir, a análise 

individual dos textos que alcançaram publicação. Nesse sentido, a exposição dos livros 

seguirá a ordem cronológica da data de defesa. Esse procedimento é importante para 

conseguirmos seguir os movimentos da Nova História dentro do PPGH-USP, ou seja, com 

essa forma de exposição poderemos seguir e perceber se a chegada de teorias e conceitos 

explicativos e práticas de pesquisa observadas na RH se fazem presentes na produção de 

dissertações e teses. A esse procedimento, acrescentamos o agrupamento das pesquisas em 

áreas temáticas, como feito na exposição quantitativa presente no capítulo 03.  

Com isso, vamos analisar os trabalhos publicados dentro da História da Família, com o 

maior número de pesquisas produzidas no PPGH-USP. A seguir, analisaremos as pesquisas 

em História do Imaginário, depois os trabalhos em História da Sexualidade, da História das 

Mentalidades, da Religiosidade e do Cotidiano. Os temas de História da Infância, da História 

                                                           
4
 MALERBA, Jurandir. Ensaios: teoria, história & ciências sociais. Londrina: Eduel, 2011. p. 161-162.  
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Simbólica e das Festas não tiveram trabalhos publicados. Por esse motivo, as pesquisas 

defendidas nesses temas são apenas citadas. 

4.1. História da Família 

Identificamos, na produção uspiana, entre 1985 a 1994, treze pesquisas ligadas ao tema 

da História da Família. Esses trabalhos podem ser divididos em dois grandes grupos: o 

primeiro dedicado ao estudo de famílias da elite, e o segundo dedicado ao estudo da família 

escrava. As formas de abordagem variam, assim existem trabalhos dedicados à pesquisa sobre 

matrimônio, divórcio e concubinato,
5
 relações conjugais e extraconjugais,

6
 estratégias 

econômicas na configuração das redes de parentesco,
7
 cultura popular e famílias escravas,

8
 

estrutura familiar e simbologia.
9
 E mais, existe trabalho dedicado às formas de união entre 

escravos,
10

 a relação entre família e religiosidade,
11

 e ainda, os dedicados à relação entre a 

família e igualdade social,
12

 bem como dos filhos de escravos. Todos os trabalhos estão 

voltados à realidade histórica brasileira, com apenas uma exceção de trabalho dedicado ao 

                                                           
5
 COSTA, Raquel Rumblisperger Lopes Domingues. Divórcio e anulação do matrimônio em São Paulo 

Colonial. Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. Orientador: Maria Beatriz 

Marques Nizza da Silva. CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. O Casamento e a Família em São Paulo colonial: 

caminhos e descaminhos. Tese. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. Orientador: 

Eduardo Oliveira França. LONDOÑO, Fernando Torres. Público e escandaloso: Igreja e concubinato no antigo 

bispado do Rio de Janeiro. Tese. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992. Orientador: 

Maria Luiza Marcílio. 
6
 FELDMAN, Sérgio Alberto. As Relações conjugais e extra-conjugais na alta nobreza portuguesa no final 

do século XIV e início do século XV. Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1987. Orientador: Nachman Falbel. 
7
 BARBOSA, Tanya Maria Brandão. A elite colonial piauiense: família e poder. Tese. (História Social), 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. Orientador: Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. SCOTT, Ana 

Silva Volpi. Dinâmica familiar da elite paulista (1765-1836): um estudo diferencial de demografia histórica 

das famílias de proprietários de grandes escravarias do Vale do Paraíba e região da capital de São Paulo. 

Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. Orientador: Maria Luiza Marcílio. 

BACELLAR, Carlos de A. Prado. Os senhores da terra — família e sistema sucessório entre os senhores-de-

engenho do oeste paulista — 1765-1855. Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1987. Orientador: Maria Luiza Marcílio.  
8
 CALLARI, Claudia Regina. Identidade e cultura popular: História de vida de famílias negras. Dissertação. 

(História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. Orientador: Laura de Mello e Souza. BOTELHO, 

Tarcisio Rodrigues. Famílias e escravarias: demografia e família escrava no norte de minas gerais no século 

XIX. Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. Orientador: Anita Waingorf 

Novisky.  
9
 TOSTES, Vera Luica Bottrel. Estrutura familiar e simbologia na nobreza brazonada: províncias do Rio de 

Janeiro e São Paulo — século XIX. Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988. 

Orientador: Carlos Roberto Figueiredo Nogueira.  
10

 GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Réa. Casamentos mistos de escravos em São Paulo colonial. Dissertação. 

(História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. Orientador: Maria Beatriz Marques Nizza da 

Silva. 
11

 SILVA, Lina Gorestein Ferreira da. Inquisição no Rio de Janeiro setentecista: uma família cristã nova. 

Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. Orientador: Anita Waingorf 

Novisky.  
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 LEWKOWICZ, Ida. Vida em família: caminhos da igualdade em minas gerais. Séc XVIII-XIX. Tese. 

(História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. Orientador: Eni de Mesquita Samara.  
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contexto histórico português, e todas as pesquisas estão voltadas ao período Colonial e 

Imperial, sendo o período Colonial preponderante.  

Desse grande conjunto de trabalhos, apenas cinco deles alcançaram publicação. Desses, 

um deles dedica-se à realidade histórica portuguesa e outro teve edição esgotada. Por isso, a 

análise irá se dedicar a apenas três dessas pesquisas. O primeiro texto, de autoria de Alzira 

Lobo de Arruda Campos, é a tese de doutoramento defendida na área de História Social, 

intitulada: Casamento e Família em São Paulo Colonial, defendida em 1986, sob orientação 

de Eduardo Oliveira França. O trabalho foi publicado em 2003, pela Editora Paz e Terra.
13

 A 

pesquisadora realizou toda sua formação na Universidade de São Paulo, com a graduação 

concluída em 1961 e mestrado defendido em 1978. A autora tem áreas de pesquisa em 

História e Metodologia, com ênfase em História das Mentalidades e Metodologia 

Interdisciplinar, com temas de interesse ligados à gênero, educação, políticas públicas, cultura 

e linguagem, esquerda revolucionária no Brasil, Trotskismo, dissidentes comunistas, família e 

sociedade.
14

 Pelos temas e áreas de interesse declarados pela autora, vê-se sua inserção na 

História Social Marxista e nos temas da Nova História, algo talvez natural devido ao período 

em que se deu sua formação.  

A tese de Alzira Lobo de Arruda Campos tem como objeto central o casamento e o 

matrimônio e, consequentemente, as formas de organização da família no Brasil Colonial, 

com foco específico na província de São Paulo, prolongando-se pelas áreas fronteiriças aos 

moradores de Piratininga. Segundo a autora, o subtítulo caminhos e descaminhos "nasceu 

naturalmente de um processo que se apresentou dialético entre o ethos, isto é, o sistema de 

valores, e o habitus, isto é, a prática cotidiano dos paulistas",
15

 ou seja, refere-se ao fato de 

que, embora houvesse a prevalência do casamento oficial sagrado pela Igreja Católica, o 

estudo dedica-se também às outras formas de união entre os sexos no contexto colonial, tais 

como o concubinato. A hipótese central do trabalho, portanto, refere-se "a aclimatação da 

família cristã ao meio paulista, como unidade social básica, capaz de introjetar o universo 

coletivo, forjado ideologicamente na Metrópole, no mundo americano ".
16

 Ao mesmo tempo, 

o trabalho tem inserção na história da cultura material e nas estruturas mentais da sociedade 
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 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e Família em São Paulo Colonial. São Paulo: Editora Paz e 

Terra, 2003.  
14 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Currículo do site Escavador. Disponível em: 

<https://www.escavador.com/sobre/926785/alzira-lobo-de-arruda-campos> Acesso em: 17 de mai. 2017.  
15 CAMPOS, 2003, p. 20.  
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colonial paulista, desvendando aspectos sobre a ideia de família, casamento, sexualidade, 

filhos, transmissão de heranças, ideias de morte, entre outros aspectos. Assim, à centralidade 

do tema Família se colocam outros temas , tais como os das Mentalidades e da Sexualidade. 

As fontes são bastante variadas, indo dos relatos de viajantes, aos inventários e testamentos, 

passando pelas documentações eclesiásticas e ainda fontes oficiais da burocracia portuguesa.  

O tema da História da Família é inserido na realidade histórica brasileira, contudo, a 

pesquisa mantém relações diretas com a História da Família europeia pois a autora aponta que 

os modelos de casamento e família são entidades historicamente arquitetadas "ao longo do 

passado português, sob a influência dos costumes populares e dos poderes normativos do 

Estado e da Igreja".
17

 Por conseguinte, essas instituições passam por processo adaptativo no 

meio colonial, fazendo com que as mesmas se sujeitem a exigências novas, que as modelaram 

de acordo com padrões e valores peculiares ao mundo colonizado. Essa maneira de constituir 

o objeto faz com que a autora estabeleça um procedimento de pesquisa em que ocorre um 

diálogo entre a realidade histórica europeia e a realidade histórica do Brasil Colonial. 

Metodologicamente, a autora realiza essa transposição estudando a História da Família 

europeia através da bibliografia estrangeira, portuguesa e francesa em especial, e realiza o 

estudo da família colonial através da pesquisa com fontes.  

Com isso, a presença dos historiadores franceses dos Annales é uma constante no texto, 

juntamente com autores portugueses dedicados à temática da família, do casamento e da 

demografia histórica em Portugal. Exemplos do procedimento adotado são abundantes ao 

longo da exposição da autora. No primeiro capítulo, ao discorrer sobre fontes tais como 

inventários e testamentos paulistas, que tratam de questões relativas à ideia de morte, a autora 

tece reflexões amparadas nos estudos de Michel Vovelle, mostrando diferenças entre práticas 

paulistas e francesas. No mesmo parágrafo, a autora recorre a François Lebrun para mostrar 

como os testamentos europeus indicam afastamento da religião, tornando-se mais 

instrumentos de disposições temporais do que religiosas. No Brasil Colonial, predominava o 

caráter pio dos testamentos ainda que as questões temporais fossem abordadas.
18

 Esse 

procedimento é repetido inúmeras vezes, com citações e reflexões realizadas em torno da obra 

de Michel Foucault (pág. 117), Pierre Chaunu (pág. 71, 106), Jean-Louis Flandrin (pág. 85, 

227, 375) Pierre Darmon (pág. 91) Philippe Ariès (pág. 116, 395), Jean Delameau (pág. 202, 

380). Esse procedimento metodológico indica não só o diálogo com o tema e com a 
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bibliografia específica, mas indica que o objeto da autora está ao mesmo tempo na Europa e 

no Brasil. A maior parte dos autores tem obras citadas na língua francesa.  

Com relação à presença da Antropologia no trabalho, indicação maior de uma 

antropologização da historiografia brasileira, apontamos a presença na bibliografia de Claude 

Lévi-Strauss, de Evans Pritchard e de Radcliffe Brown. Os sociólogos franceses J.P. Charna, 

Reuben Hiil são também citados. O antropólogo francês Alain Marie tem o artigo, Introdução 

aos vocabulário do parentesco citado como referência para a utilização de termos ligados ao 

casamento e suas práticas. Na mesma página, a obra de Marcel Mauss, Essai sur le don, e 

ainda Edmund Leach são citados, a partir da obra dirigida por Marcel Merce, L´Afrique noire 

noire contemporaine. Várias citações e correlações teóricas são estabelecidas nesse momento 

entre as sociedades primitivas, objeto de estudo desses autores, com a sociedade colonial 

paulista, sendo a prática do dote e seus significados culturais, o elemento central da reflexão.
19

 

No terceiro capítulo do trabalho, no item 1, com o título: Família e grupo doméstico: 

uma análise conceitual e tipológica, Campos refaz importante debate da Antropologia acerca 

dos sistemas e formas de organização do parentesco. Inicialmente a autora apresenta as 

reflexões de Radcliffe-Brown e de Lewis Henry Morgan, apontando que para o primeiro as 

preocupações do antropólogo deviam voltar-se para as linhagens; mais tarde, nas páginas 

seguintes a discussão volta-se para a obra de Lévi-Strauss, que, por sua vez, atribui mais 

importância às alianças, estruturalmente organizadas nas sociedades primitivas. Logo depois, 

a autora cita Louis Dumont, apontando que este autor terá importância fundamental para a 

História Social, na medida em que fez críticas às obras dos antropólogos anteriores, trazendo 

a reflexão para a organização e simbolização que os parentes e as famílias denotam 

historicamente. Por esses motivos, esse autor teria maior importância para os historiadores 

pois inclui reflexões em torno da ideologia, da economia e da política para os estudos de 

parentesco e da família. Desse modo, citando Braudel, Campos indica que esse antropólogo 

poderia promover a união mais efetiva das ciências do homem. Após essas reflexões acerca 

dos tipos e formas de organização familiares dos antropólogos, o texto se volta para as fontes 

do Brasil Colonial estabelecendo relações entre os conceitos antropológicos e o observado nas 

fontes da pesquisa.
20
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O trabalho como um todo lida com conceitos temporais de longa e média duração, se 

pensarmos na temporalidade histórica brasileira e europeia.
21

 Com uma investigação que 

abarca três séculos de duração, podemos afirmar que a pesquisa possui uma preocupação de 

longa duração. Se considerarmos as digressões que a autora realiza com relação à história da 

família na Europa, isso fica ainda mais claro, pois continuamente existem referências à 

"estrutura" da família portuguesa que se remetem ao século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
22

 

No texto, a preocupação central é voltada à forma sincrônica de investigar a família colonial, 

haja vista a consideração de que as análises atravessam vários séculos sem preocupação em 

apontar processos claros de mudança nas formas de organização da família, sendo comum o 

uso no texto da palavra estrutura familiar, indicativo de preocupação sincrônica. Contudo, a 

mudança histórica não está completamente ausente no estudo. A correlação entre a família 

europeia e sua transplantação para a realidade histórica brasileira ocorre tendo como pano de 

fundo as mudanças que essa transferência nas formas de organização da família acarreta.  

Por fim, a tese de Alzira Lobo de Arruda Campos está intimamente ligada ao tipo 

narrativo de produção historiográfica, embora o texto tenha também um caráter analítico. 

Contudo, a predominância, nesse caso, é do tipo narrativo, pois a narração de aspectos 

episódicos e da vida de pessoas comuns é uma constante no texto, ao lado das explicações e 

análises. Esse tipo narrativo possibilita ao historiador recriar o mundo e a vida dos 

personagens que estuda, através das tramas que envolvem o casamento e a família. Aspectos 

que fazem desse trabalho exemplo efetivo da antropologização da Nova História praticada no 

Brasil.
23

 

O segundo trabalho que alcançou publicação é a dissertação de mestrado de Eliana 

Maria Réa Goldschmidt, intitulada: Casamentos mistos de escravos em São Paulo colonial. O 

trabalho contou com a orientação de Maria Beatriz Marques Nizza da Silva, e defendido em 

1987. O texto foi publicado em 2004, pela Editora Annablume, com apoio da Fapesp, com o 

título: Casamentos Mistos: Liberdade e Escravidão em São Paulo Colonial.
24

 A autora 

realizou toda a sua formação na Universidade de São Paulo, desde a graduação até o pós-
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doutorado.
25

 Sua tese, na área de História da Sexualidade, também foi publicada e será 

analisada nesse capítulo.  

A pesquisa tem como foco central o estudo dos casamentos e organizações familiares 

entre homens e mulheres em condições jurídicas desiguais, isto é, entre livres, escravos, forros 

e libertos, de ascendência africana, indígena e, em menor número, europeia. A autora aponta 

que seu estudo contribui para superar lacunas deixadas pela historiografia brasileira (citando, 

especificamente, os trabalhos de sua orientadora, entre outros) e que não aborda de maneira 

detida as uniões entre escravos e livres, fossem eles europeus, africanos e indígenas. Com 

isso, o trabalho contribui para superar essa lacuna, tendo como foco a região geográfica da 

província de São Paulo, entre os anos de 1728 a 1822. A temporalidade do trabalho é 

construída devido às fontes principais da pesquisa, que são as Dispensas matrimoniais e 

casamentos, disponíveis na Seção Segunda do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 

Além dessa documentação eclesiástica, outras fontes da Igreja são consultadas, tais como 

arquivos jesuítas, além de arquivos oficiais e relatos de viajantes.  

A fonte principal da pesquisa é que tornou possível a realização da mesma, pois 

casamentos dessa natureza precisavam de autorização especial da Igreja Católica, mostrando 

"as articulação entre interesses distintos para a realização dessas uniões mistas do ponto de 

vista jurídico na sociedade escravocrata, focalizando o momento anterior ao casamento."
26

 

Essas características das fontes utilizadas pela autora, ainda inexploradas, bem como seu 

objeto em si, também inexplorado por outros historiadores, fizeram com a pesquisa tivesse 

um caráter bastante empírico, com pouquíssimas citações bibliográficas, sendo essas quase 

sempre dos estudos de História da Família no Brasil, tais como os de Maria Luíza Marcílio e a 

de sua orientadora, Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. Essa característica pode ainda ser 

melhor percebida na bibliografia do texto, em que constam apenas 15 livros e 6 artigos, com 

menos de 20 autores.  

Contudo, isso não impediu que houvesse na pesquisa diálogo com a bibliografia 

francesa. Os livros de Jean-Lous Flandrin, Familles, parenté, maison, sexualité dans 

l´ancienne societé; de François Lebrun, La vie conjugale sous l´Ancien Régime e o livro de 

Alain Lottin, La désunion du couple sous l´Ancien Régime: l´exemple du Nord, são 

rapidamente citados na introdução quando comenta acerca das fontes eclesiásticas consultadas 

por esses autores em seus estudos. Outra menção a essa bibliografia é feita quando a autora 
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explica como a Igreja Católica considerava os sistemas de parentesco, as dispensas 

matrimoniais e os impedimentos a casamentos devido a relações de parentesco. A seguir, 

ainda com esses autores, Goldschmidt mostra como o Concílio de Trento reviu certas práticas 

da Igreja para essas questões, indicando que tais regras chegam ao Brasil com As 

Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, conjunto de regras tridentinas aplicadas 

aos colonos.
27

 A partir de então, o trabalho volta-se às fontes e a bibliografia francesa não 

mais é citada.  

Com relação à Antropologia, não existem menções a antropólogos na bibliografia e no 

corpo do texto. Contudo, quando a autora discorre sobre o sistema de parentesco no Brasil 

Colonial, utilizando a fonte citada no parágrafo acima, a autora tece considerações que 

facilmente poderiam ser consideradas tiradas da pena de antropólogos, pois ela descreve o que 

seria um tronco familiar, linha consanguínea, sistema de parentesco em linha reta, ascendente 

ou descendente. Mostra ainda o que era considerado linha transversal e, a partir desses 

conceitos, ela explica como se determinar um parentesco a partir de troncos e graus de 

parentesco. O objetivo da autora era mostrar como esses graus de parentesco podiam impedir 

uniões entre parentes, como a Igreja autoriza essas uniões a partir do estabelecimento dos 

graus de proximidade familiar.
28

 Assim, notamos que a natureza do tema é que leva a autora a 

essas reflexões, muito embora não haja menções a antropólogos, tais reflexões são típicas da 

antropologia. Isso é indicativo de que o tema História da Família por si indica 

antropologização, processo que ocorre em detrimento do contato direto da autora com a 

Antropologia.  

Outro aspecto de nossa análise, a relação do trabalho com a temporalidade histórica e 

com processos de mudança, reforça nossa afirmação de que se trata de pesquisa significativa 

da antropologização da historiografia brasileira conectada à História da Família. Ainda que o 

texto tenha um período de menos de 100 anos como foco analítico, o que a pesquisa faz é 

descrever as uniões entre escravos e livres nesse período sem preocupações com processos de 

mudança. Aliás, a palavra mudança é bastante rara em todo o texto. Assim, o que o trabalho 

faz é narrar os processos que envolviam os procedimentos para o casamento no período 

compreendido entre 1728 a 1822, período esse determinado pelas fontes principais da 

pesquisa, sem apontar nenhum tipo de mudança nesses procedimentos, ao longo desse 

intervalo de tempo. Outro indicativo de antropologização.  
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Por fim, a questão da forma de construção do texto, ou seja, narrativo ou analítico é 

também bastante clara. A própria autora afirma isso, quando descreve o quarto capítulo pois 

esse "(...) traz narrativas sobre diferentes experiências de casais mistos. Envolvimentos 

esporádicos ou duradouros, precedidos ou não de esponsais e as várias situações que levaram 

ao casamento (...) são os principais temas (...)".
29

 Todo o trabalho traz descrições 

pormenorizadas, tiradas das fontes, acerca das características dos casais que procuram 

consolidar sua união perante a Igreja Católica, com narrativas que fazem com que a pesquisa 

não só mostre detalhes da vida de personagens comuns da Colônia, como traz também 

contribuições para a História do Cotidiano, numa verdadeira etnografia da vida em São Paulo 

Colonial. Sobre essa questão, o capítulos 3: As vivências dos casais mistos de escravos e o 

quarto capítulo: O casamento misto e a liberdade do índio são significativos.  

Outro trabalho, em História da Família, publicado é a tese de doutoramento de Fernando 

Torres-Londoño, intitulada: Público e Escandaloso: Igreja e concubinato no bispado do Rio 

de Janeiro, orientada por Maria Luiza Marcílio e defendida em 1992. O texto foi publicado 

em 1999 com o título: A outra família: concubinato, igreja e escândalo na Colônia, pela 

Edições Loyola, com apoio do Programa de Educação em História Social da Faculdade de 

Filosofia da USP.
30

 O autor colombiano cursou a graduação na Pontifícia Universidade 

Católica Javeriana, realizando doutorado direto na USP.
31

 O livro volta-se a analisar outras 

formas de organização familiar, notadamente, aquelas uniões consideradas ilícitas pela Igreja 

por não terem sido sagradas pelo matrimonio religioso, conhecidas como concubinato. Dessa 

forma, o autor estuda como essa prática, bastante comum no Brasil Colonial, era tratada pela 

Igreja como pecado e como crime de fé transformando-se em escândalo. Dentro desse tema, a 

pesquisa investiga ainda o imaginário em torno da família ideal e da família real, estuda 

nuances da História da Sexualidade e da História do Cotidiano colonial. As fontes são aquelas 

de origem eclesiástica, mas também obras de viajantes e contemporâneos, como os escritos de 

Jesuítas e outros cronistas do Brasil Colonial, além da legislação civil do Estado Português.  

O autor indica logo na introdução a filiação do seu trabalho com a produção uspiana 

ligada à área, mostrando que o tema sempre foi mais comum entre os pesquisadores da 

demografia histórica, da Sociologia e da Antropologia. Esses trabalhos foram responsáveis 
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por alterar o imaginário sobre a família Colonial e do período Imperial, que antes enquadrava 

a família nesses períodos dentro do modelo patriarcal da família extensa e que, a partir desses 

estudos, passou-se a contemplar outros modelos de organização familiar. Nesse sentido, com 

essa inserção, Torres-Londoño afirma que seu trabalho vem contribuir nesse processo de 

transformação do imaginário da família, por meio de seu estudo sobre o concubinato.  

Os autores franceses da Nova História aparecem timidamente na bibliografia do 

trabalho. Os trabalhos de Philippe Ariès, História Social da Infância e da Família e 

Sexualidades Ocidentais marcam presença, ao lado de Jean Delameau, com O Catolicismo de 

Lutero a Voltaire, e mais, J.L. Frandrin com Orígenes de la familia moderna e Le sexe et 

l´occident, evolution des attitudes et des comportements. Por fim, Le Goff aparece na 

bibliografia com La naissance du purgatoire. Apesar da presença desses autores na 

bibliografia, eles pouco aparecem no corpo do texto. Em todo o trabalho existem apenas três 

menções a alguns desses trabalhos. Pequena menção é feita ao trabalho de Flandrin, quando o 

autor discorre a respeito da sexualidade dos homens solteiros.
32

 Em outra passagem, existem 

duas citações da obra de Delameau, especificamente quando Londoño trata da história da 

Igreja Católica.
33

 Em detrimento disso, a bibliografia brasileira ligada à Nova História, 

principalmente dos autores uspianos citados nesse trabalho, orientadores e autores de 

dissertações e teses, são amplamente citados e referenciados em todo o texto. O que foi 

observado, por exemplo, no trabalho de Alzira Lobo de Campos Arruda para a bibliografia 

francesa pode ser aqui observado com relação à bibliografia brasileira. Com isso, ainda que o 

diálogo com os franceses seja tímido na metodologia do trabalho, ele é bastante intenso no 

que diz respeito aos autores brasileiros da Nova História.  

Com relação aos antropólogos, a situação é parecida. Dois autores são referenciados na 

bibliografia, mas não aparecem no corpo do texto. Atestamos a presença de Roger Bastide, 

com Estudos afro-brasileiros e E.E. Evans-Pritchard, com Antropologia social. Pierre 

Bourdieu também é referenciado, com o livro A economia das trocas simbólicas. Contudo, 

nenhum desses autores é discutido e citado no corpo do texto.
34

 

Na pesquisa de Londoño, podemos observar, mais uma vez, uma temporalidade 

histórica do tipo estrutural, isto é, na longa duração. O objeto da pesquisa, a família e o 

concubinato são perseguidos pelo autor ao longo do período colonial como um todo, com 

reminiscências à longa duração europeia, sobretudo quando o autor explica acerca da origem 
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do termo concubinato, tema do capítulo 01, remetendo suas reflexões ao Novo Testamento e a 

história da Igreja nos primeiros séculos da era cristã. A preocupação com a mudança histórica 

é tema apenas do último capítulo, A metamorfose do concubinato em escândalo, dedicado a 

compreender como o concubinato, antes prática comum, passa a ser enquadrado na categoria 

de escândalo pelas práticas da Igreja no século XVIII, notadamente, a partir da publicação das 

Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia.  

Por fim, é perceptível no texto a alternância entre um modelo analítico e narrativo. Nos 

capítulos 1, O concubinato: trajetória de uma palavra, e o capítulo 2, As condições 

brasileiras da colonização portuguesa, existe a predominância do modelo analítico, com 

discussões que se dão entre a bibliografia e as fontes, com pouca narração de casos 

particulares ou de situações do cotidiano colonial. Contudo, no capítulo 3, Concubinato: a 

outra família, o texto está recheado de casos particulares com descrições detalhadas acerca 

das relações familiares desses personagens, com reconstruções do cotidiano Colonial que 

fazem do texto uma etnografia histórica.
35

 Dessa forma, a combinação entre o modelo 

narrativo e etnográfico com o tempo estrutural é característica marcante desses trabalhos da 

antropologização da Nova História uspiana.  

4.2. História do Imaginário 

A História do Imaginário aparece na segunda posição quantitativa nas pesquisas 

realizadas no PPGH-USP, a partir do diálogo com a Nova História. Com 7 pesquisas 

produzidas no período, o tema foi estudado dentro da realidade histórica brasileira em 6 

desses estudos. Dois desses trabalhos têm como fonte principal a Literatura, estudando através 

dessa fonte a construção de um imaginário de nação entre os escritos literários. Um deles 

dedica-se ao estudo desse processo em Angola, e o outro no Brasil.
36

 Duas outras pesquisas 

voltam-se ao estudo do imaginário em outras realidades históricas, o primeiro deles estuda o 

imaginário português através da obra de Gil Vicente,
37

 e o segundo, o imaginário acerca da 

Vila de Potosi, investigando o imaginário da prata e a fantasia da riqueza, as representações 
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da América, as festas e a religiosidade popular do Vice Reino do Peru, entre 1545 a 1680.
38

 

Outro trabalho dedica-se a estudar o imaginário da morte na arte colonial mineira, 

contribuindo para a compreensão do imaginário e das mentalidades em torno da morte, 

utilizando as artes plásticas como fonte privilegiada.
39

 Outra pesquisa estuda o História do 

Imaginário e dos sentimentos tendo como pano de fundo a sociedade colonial paulista, entre 

os séculos XVI e XVII.
40

 

Desse conjunto de pesquisas, apenas duas foram publicadas. Um desses trabalhos é 

aquele dedicado ao estudo do imaginário da nação angolana, que foge aos nossos objetivos de 

pesquisa, e o outro é a tese de Ronald Raminelli, com o título: Imagens e colonização: a 

representação do índio de Caminha a Vieira, orientada por Laura de Mello e Souza e 

defendida em 1994. A publicação ocorreu dois anos depois da defesa, pela Editora Jorge 

Zahar e pela Edusp, com apoio da Fapesp.
41

 O autor realizou sua formação desde a graduação 

na Universidade de São Paulo, com estágio de pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em 

Ciências Sociais, realizado entre 2002 a 2003.
42

 

O estudo de Raminelli aborda o imaginário europeu sobre os indígenas do Brasil, 

investigando a relação entre as representações imaginárias do indígena com os interesses dos 

projetos coloniais que têm lugar nos séculos XVI e XVII. Segundo o autor, essas 

representações imaginárias eram polissêmicas de acordo com os agentes coloniais e seus 

interesses. Para os colonos, os nativos eram bárbaros, incapazes de receber a conversão e 

deveriam ser escravizados. Para os sacerdotes, por outro lado, os indígenas eram gentios, 

cristãos em potencial e poderiam ser catequizados. As representações que compõem esse 

imaginário tinham ainda outros elementos, pois católicos e protestantes divergiam na forma 

de representação do índio; as mulheres, por sua vez, eram repetidamente representadas como 

canibais, em outros momentos, os indígenas, em geral, têm sua imagem associada ao demônio 

e aos desregramentos sexuais. Com isso, a inserção do tema do Imaginário na realidade 
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histórica brasileira ocorre na confluência entre a história europeia e colonial, ou seja, estuda-

se o imaginário europeu sobre os indígenas brasileiros tendo como pano de fundo os projetos 

coloniais, unindo dessa maneira a história econômica com a história do imaginário. A 

pesquisa conta com uma grande quantidade de fontes manuscritas, impressas e sobretudo 

iconográficas. O autor realizou pesquisas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na 

Biblioteca da Ajuda, Arquivo Histórico Ultramarino, na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, no IHGB, em acervos de museus e outras bibliotecas e centros arquivísticos 

europeus. Além disso, utiliza os relatos de viajantes, as crônicas dos jesuítas e outros 

religiosos que vieram à Colônia no período.
43

 

A pesquisa de Ronald Raminelli possui uma riqueza teórica e metodológica que 

ultrapassa a contribuição francesa. No seu trabalho, existem referências aos trabalhos do 

Warburg Intitute, da Microhistória italiana, inúmeros antropólogos, além dos autores 

franceses da quarta geração dos Annales, tais como Chartier e Gruzinski. No que diz respeito 

aos franceses da terceira geração dos Annales, existe referência a Jean Delameau, com 

História do Medo no Ocidente e Jacques Le Goff, com o livro: O Maravilhoso e o quotidiano 

no Ocidente medieval e o texto teórico Histoire et imaginaire. Outra referência da terceira 

geração é François Furet, com o artigo L´histoire et le sauvage. Além desses autores, na 

bibliografia, temos os textos de Carlo Ginzburg, A micro-história e outros ensaios, e História 

noturna; decifrando o sabá. Outro autor é Serge Gruzinski, com La colonisation de 

l´imaginaire. Outra presença interessante é a de Todorov, com a A conquista da América, a 

questão do outro.
44

 Roger Chartier aparece na sessão "leituras teóricas" com Le monde 

comme représentation ao lado de Michel Foucault, Ernest Gombrich e E. Panosfky, tendo 

ainda a presença de Serge Moscovi, com L´étude des représentations sociales e Psycologie 

sociale. Outro autor presente é Hayden White, com Tropics of Discourse. Ainda nessa seção 

encontram-se Emile Durkheim e Marcel Mauss, dos quais falaremos adiante.  

O texto de Raminelli denota uma certa complexidade teórica, haja vista o grande 

número de referências teóricas e metodológicas presentes na bibliografia. Vamos apresentar 

alguns desses diálogos teóricos presentes na pesquisa. Claramente, o autor une os conceitos de 

imaginário, na acepção clássica da Nova História e de Gruzinski, ao estudo das 

representações, tal como preconizado por Chartier e Moscovi. Com isso, o estudo do 

imaginário ocorre através das representações europeias sobre o indígena, utilizando como 
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fonte dessas representações o rico acervo iconográfico, além dos textos escritos consultados 

pelo autor. No trabalho, é perceptível que as representações se conectavam a certas práticas, 

isto é, o autor mostra que as representações assim edificadas relacionavam-se aos interesses 

de colonizadores. Nem Chartier, Le Goff e Moscovi são citados em notas de rodapé ao longo 

do texto e essas conclusões são fruto de nossa leitura da pesquisa. Por outro lado, os 

Warburgrianos são bastante citados nas análises iconográficas presentes na pesquisa, 

recorrendo a conceitos e metodologias de análise de imagens desses autores.
45

 Os demais 

autores, tais como Delameau e Ginzburg, são citados como referência para questões que 

envolvem a realidade histórica européia.
46

 

Uma vez que o trabalho de Ronald Raminelli estuda as representações e o imaginário 

sobre as populações indígenas brasileiras na relação direta com os projetos coloniais, isto é, 

na relação entre as representações e as práticas, o recurso à pesquisa dos antropólogos é uma 

constante em todo o texto. Fato relevante, posto que sua orientadora, no prefácio à edição em 

análise, diz que o livro "(...) inaugura um viés analítico inédito no tratamento do tema: o da 

história antropológica, ou antropologia histórica(...)".
47

 Dessa maneira, consta na bibliografia 

antropólogos como Lévi-Strauss, com o livro Minhas palavras, e ainda Marshal Sahlins, com 

Historical Metaphors and Mythical Realities, além do texto de Durkheim e Mauss, De 

quelques formes primitives de classification; contribution à l´étude des représentations 

collectives. Por outro, abundam as referências aos antropólogos brasileiros ou não brasileiros, 

mas que estudaram as tribos indígenas brasileiras, tais como Manuela Carneiro da Cunha, 

com vários artigos e o livro História dos índios no Brasil. Os estudos de Eduardo Viveiro de 

Castro são também amplamente citados; Roger Bartra com El selvaje en el espejo, Florestan 

Fernandes com o livro: A investigação etnológica e outros ensaios e A função social da 

guerra na sociedade Tupinambá. Podem ainda ser citados Michele Duchet e Bernadette 

Bucher.  

A maior parte desses antropólogos são citados de acordo com a metodologia de análise 

do autor. Na investigação das representações europeias sobre os indígenas, Raminelli 

contrapõe a representação com o conhecimento produzido pela antropologia acerca dos 

indígenas, estabelecendo aproximações e dessemelhanças entre o conhecimento antropológico 

e essas representações. O capítulo 3, Mulheres canibais é exemplar nesse aspecto, embora o 

procedimento possa ser visualizado em todo o texto. Discorrendo sobre as representações que 
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pintavam o imaginário europeu com a figura das mulheres canibais, ativas no processos que 

envolviam a antropofagia indígena, mesclando as fontes iconográficas com relatos de 

viajantes e outros cronistas, o autor mostra que tais representações não condiziam exatamente 

com o papel da mulher nesse ritual, de acordo com os estudos antropológicos de Lévi-Strauss, 

Florestan Fernandes, Alfred Métraux e Eduardo Viveiro de Castro, antropológos que mostram 

mesmo a mulher tendo participação no ritual, sua esfera de atuação era inferior e subsidiária à 

dos homens.
48

 Desse modo, as representações que atribuem esse papel às "mulheres canibais" 

é fruto da misoginia europeia, permeada pela caça às bruxas e as agentes demoníacas.
49

 Nesse 

caso, a antropologização ocorre de maneiras variadas. Em primeiro lugar, pelo tema, 

imaginário e representação indígena; em segundo, pela reconstrução de parte da história 

indígena, pela via das representações e pela via do conhecimento histórico e antropológico. 

Por fim, a presença de textos teóricos e principalmente do conhecimento antropológico que 

serve ao autor na sua metodologia são indicativos de antropologização. Com isso, além de 

uma história do imaginário e das representações, o texto de Raminelli pode ser visto como 

uma etnografia histórica, estudada pelas representações imaginárias e pelas práticas indígenas 

captadas pelos estudos antropológicos.  

O trabalho de Raminelli também lida com o tempo estrutural típico da antropologização 

da Nova História. A temporalidade do mesmo, século XVI, XVII e XVIII, já o insere numa 

dimensão de longa duração e as inúmeras digressões em direção a períodos mais longos da 

Idade Média são também presentes no texto. Por outro lado, como o estudo está direcionado 

às representações e ao imaginário europeu sobre o índio, ou seja, com um objeto que 

naturalmente muda muito pouco, outra vez estamos diante de uma temporalidade estrutural. 

Por fim, a utilização de trabalhos antropológicos, com conhecimentos, na maioria das vezes, 

produzidos no século XX sobre tribos do século XX e que são continuamente utilizadas para 

se contrapor a representações produzidas no século XVI e XVII, mostram claramente que o 

autor não enxerga mudanças entre esses estudos do século XX e as representações produzidas 

no período colonial, ou seja, sua utilização está embasada na crença de que tais sociedades 

não mudaram nesse período.  

Por fim, a questão que envolve a construção da forma do texto, acreditamos que 

predomine nesse trabalho o tipo analítico, embora o tipo narrativo etnográfico também esteja 

presente. Com efeito, o texto é recheado de análises de fontes escritas ou iconográficas, 
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sempre na contraposição com o conhecimento histórico e antropológico. Contudo, dentro 

dessas análises estão presentes narrativas etnográficas que por se embasarem no 

conhecimento antropológico, aproximam o texto da narrativa etnográfica.  

4.3. História da Sexualidade 

O tema da história da Sexualidade é outro campo que se abriu na historiografia 

brasileira a partir do diálogo com a Nova História. No PPGH-USP encontramos seis trabalhos 

como pertencentes a essa área de estudos, todos voltados à realidade histórica brasileira. A 

quase totalidade dedica-se ao período colonial, com cinco dessas pesquisas e apenas uma ao 

período republicano, especificamente, os anos 60.
50

 Em cinco delas a sexualidade é abordada 

na ótica da moral religiosa, ou seja, buscam através de fontes eclesiásticas entender as formas 

de normatização da prática sexual, bem como sua condenação como pecaminosa de acordo 

com a moral cristã.
51

 A variação nesse modelo vai se dar na localização geográfica do objeto, 

já que a sociedade colonial paulista
52

 e a sociedade colonial mineira serão temas de pesquisa 

na área, especificamente voltados a aferir a moralidade sexual da elite letrada mineira, na 

segunda metade do século XVIII.
53

 A Inquisição e suas práticas de normatização sexual na 

Colônia é tema específico da pesquisa de Ronaldo Vainfas,
54

 e os desvios sexuais de 

membros do Clero são tema de duas dessas pesquisas, uma voltada aos crimes de solicitação e 

outra direcionada aos concubinatos entre o Clero.
55

 A seguir, analisamos as pesquisas 

publicadas de Ronaldo Vainfas e Eliana Maria Rea Goldschmidt.  

A tese de doutoramento de Ronaldo Vainfas, Trópico dos Pecados: moral, sexualidade 

e inquisição no Brasil
56

 foi defendida em 1988, com a orientação de Eduardo Oliveira França. 

O texto foi publicado pela primeira vez no ano de 1989, alcançando algumas reedições desde 
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então. O autor cursou a graduação e o mestrado na Universidade Federal Fluminense, com a 

pesquisa de mestrado ligada à História Social das Ideias, com relações próximas ao marxismo 

e ao conceito de Ideologia de Lucien Goldmann.
57

 Focado no estudo da sexualidade, das 

práticas sexuais e da repressão do catolicismo à sexualidade no Brasil Colonial, o trabalho 

insere-se nos estudos de História da Sexualidade e das Mentalidades e do Cotidiano em torno 

do sexo e suas práticas. Com efeito, a sexualidade é tema candente dentro da História das 

Mentalidades pois essa está conectada "ao vasto campo dos sentimentos, desejos, costumes e 

de outras atitudes situadas na fronteira entre o individual e o coletivo (...)" o que inclui o sexo 

e suas práticas. Desse modo, as práticas de repressão católica e da moral religiosa em torno do 

sexo fazem com que o tema tenha trânsito entre a História das Mentalidades. 

Metodologicamente, o trabalho utiliza uma variedade grande de fontes, entre elas as crônicas, 

os tratados morais e econômicos, cartas jesuíticas, sermões e principalmente, a vasta 

documentação eclesiástica, com a documentação inquisitorial ocupando a lugar central no 

estudo.  

Ao trazer o tema para a realidade histórica do Brasil Colonial, a pesquisa evidencia a 

relação existente entre as práticas repressivas católicas realizadas na Europa e na Colônia, 

apontando que entre os Jesuítas existiam práticas de repressão sexual semelhantes àquelas 

praticadas mais tarde pelo Concílio de Trento. O trabalho analisa sobretudo a atuação das 

visitações do Santo Ofício no Brasil, investigação que compõe a parte principal da pesquisa. 

Com isso, o estudo tem conexão direta com a historiografia francesa dedicada ao tema, 

trazendo a problemática para a realidade histórica da Colônia, realizando inclusive um grande 

esforço de pesquisa em compreender as práticas repressivas do catolicismo europeu para 

então compreender a repressão às práticas sexuais que ocorreram por aqui. Por tais motivos, 

já na introdução, Vainfas aponta o diálogo de sua pesquisa com os historiadores dos Annales 

que se dedicaram ao tema, tais como Phillipe Ariès, Jean Delameau, Jean-Loius Flandrin, 

Pierre Bérard, todos eles com pesquisas dedicadas a estudos sobre o catolicismo e a moral 

católica, bem como suas práticas de repressão sexual e moral. E mais, acerca dos estudos 

sobre a Inquisição, o autor indica sua inspiração nos trabalhos de Le Roy Ladurie, Bartolomé 

Benassar, Jean-Pierre Dedieu e Carlo Ginzburg, e nos brasileiros Luiz Mott e Laura de Mello 

e Souza.
58
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Com isso, são evidentes as conexões temáticas com a historiografia dos Annales da 

terceira geração e ainda com a historiografia dedicada aos estudos da Inquisição, com 

Ginzburg servindo de inspiração metodológica na leitura dessas fontes. Outra referência 

central no trabalho são as obras de Foucault, principalmente os três volumes de História da 

Sexualidade. No que se refere às práticas de pesquisa, isto é, ao uso desses autores na 

realização do trabalho, temos as seguintes questões. Já na introdução, Vainfas filia sua 

conceituação de História das Mentalidades com as definições dadas por Mandrou e Vovelle. 

A seguir, o autor indica que seu trabalho tem perspectiva teórica aberta, servindo-se de 

Foucault do Vigiar e Punir e da História da Sexualidade, com o roteiro da pesquisa elaborado 

como sugerido por Foucault em o "Uso dos prazeres". E mais, a pesquisa conta com 

contribuições teóricas do estudo de Mikail Bakthin, A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, notadamente no que se refere aos conflitos entre as mentalidades populares e 

os saberes eruditos.
59

 Sobre a leitura das fontes inquisitoriais, o autor indica que fez uma 

leitura dupla, lendo-as no sentido tradicional, "(...)enquanto fontes judiciárias empenhadas na 

decifração de heresias, mas li-as também na contramão, nas entrelinhas, em busca de 

sentimentos e moralidades que outra coisa podiam significar(...)" "(...) seguindo os passos de 

Le Roy Ladurie, Ginzburg e Laura de Mello e Souza".
60

 

Dada a natureza do tema, confluente na História Europeia e do Brasil Colonial, o estudo 

faz uso sistemático da bibliografia francesa, ao lado de análise de fontes coloniais. No 

capítulo 1, a A contrarreforma e o além-mar, esse recurso metodológico é sistematicamente 

empregado, com citação à bibliografia francesa e à brasileira, seguida da análise das fontes. 

Nos capítulos seguintes, cresce a análise de fontes, mas o emprego da bibliografia francesa 

continua presente, principalmente quando o autor discute algum problema específico, tal 

como a noção de concubinato na Europa ou a certos conceitos, por exemplo, a conceituação 

de mulher solteira ou prostituta. Sobre isso, podemos perceber que as duas realidades 

históricas, europeia e brasileira, estão em constante diálogo no trabalho. Ao conceituar o 

concubinato, Vainfas mostra como esse fora comum na Europa para depois cair em desuso no 

Velho continente, para a seguir mostrar através das cartas dos Jesuítas como era prática 

comum no Brasil dos séculos XVI, XVII e XVIII.
61
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A bibliografia do trabalho não está restrita aos franceses. Estudos sobre a História da 

Sexualidade, da Família e a das práticas da Inquisição revelam que o autor dialoga com 

autores ingleses, norte-americanos, espanhóis e brasileiros. Os ingleses Cristopher Hill e 

Richard Smith são citados. Entre os espanhóis estão Bartolomé Bennassar e A. Alcalá. 

Interessante ainda a presença na bibliografia dos estudos de Serge Gruzinski e das muitas 

pesquisas de Luiz Mott sobre a sexualidade e homossexualidade. Muitas outras referências 

estão presentes, principalmente em artigos, muitos publicados na revista Annales.  

Não há no texto referências a trabalhos de antropólogos, com a única exceção a artigo 

de C. Zuber Klapsch, Une ethnologie du mariage au temps de l´humanisme, também 

publicado na revista Annales. Contudo, a natureza do tema o conecta diretamente à 

antropologização da história, fazendo com que no prefácio da versão por nós analisada, Laura 

de Mello e Souza chegue a afirmar que, na análise das fontes inquisitoriais o autor "(...) extrai 

delas uma etnografia detalhada das moralidades brasílicas (...)".
62

 Com efeito, as descrições 

que o autor faz através das fontes possibilitam que o trabalho reconstrua aspectos não só da 

sexualidade, mas também da família, do amor, do cotidiano, das práticas culturais de 

portugueses, africanos e indígenas. Desse modo, o tom narrativo e descritivo se sobrepõe ao 

tom analítico na maior parte do texto, pois, segundo Vainfas, a utilização de referências 

teóricas variadas é minorada em parte "(...) pelo tom descritivo que conduz a narrativa". A 

segunda parte do livro "Moralidades do trópico" e a terceira parte "A teia do Inquisidor" estão 

recheadas de detalhadas descrições do cotidiano colonial, descrições que reconstroem na 

narrativa a vida e a cultura dos personagens que estudados. 

Com relação à temporalidade do trabalho, mais uma vez estamos diante de uma 

pesquisa inscrita na longa duração, duplamente. Por um lado, ao esmiuçar a história da 

repressão católica à sexualidade, com a bibliografia, Vainfas faz remições à longuíssima 

duração europeia, voltando suas explicações aos séculos XIII, XIV, XV, XVI e XVII. A 

pesquisa em si, dedicada ao período Colonial como um todo, insere o trabalho numa 

perspectiva de longa duração, com os processos de mudança vistos dentro das normatizações 

católicas à sexualidade, ou seja, as práticas repressivas do catolicismo são datadas 

historicamente e visavam ao disciplinamento do homem moderno no Ocidente, com processo 

que culmina na sociedade burguesa do século XIX.
63
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Eliana Maria Rea Goldschmidt defende, em 1991, a tese intitulada: Convivendo com o 

pecado: na sociedade colonial paulista (1719-1822), com a orientação de Maria Beatriz 

Marques Nizza da Silva. A publicação, com o mesmo título, ocorreu em 1998 pela Editora 

Annablume.
64

 A pesquisa está inserida também no campo confluente da História da 

Sexualidade e das Mentalidades, estudando a sexualidade ilícita no período colonial paulista, 

isto é, estudando os processos de normatização das práticas sexuais pelo Catolicismo 

Tridentino, notadamente as práticas de sedução, adultério, concubinato, cópulas consideradas 

ilícitas, entre outras questões que revelam a "dominação individual de corpos e de 

consciências". A obra volta-se para a compreensão desse processo principalmente no que diz 

respeito à sexualidade feminina, conectando-se com a historiografia de gênero, podendo ser 

apontada ainda relação direta com a História do Cotidiano, sobretudo pela minuciosa 

reconstrução da convivência dos paulistas nos processos de transgressão das normas 

eclesiásticas. A fonte principal da pesquisa é a mesma utilizada pela autora em seu mestrado, 

também analisado nesse capítulo, qual seja, as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, no mesmo período da pesquisa anterior, 1719 a 1822. Outras fontes são ainda 

consultadas, tais como fontes oficiais, as eclesiásticas e os relatos de viajantes.  

Nesse trabalho de Goldschmidt, percebe-se filiação direta aos estudos de História da 

Sexualidade realizados entre a historiografia francesa dos Annales pois, para a autora, estudar 

a sexualidade "constitui, segundo Jean-Louis Flandrin em o Sexo e o Ocidente, um dos 

grandes assuntos da história social".
65

 Com isso, os autores franceses ocupam posição 

importante na bibliografia do trabalho, incluindo na lista Foucault, Ariès, Delameau. 

Interessante, nesse texto, é o diálogo com autores da História da Sexualidade de outras 

origens, assim autores latino-americanos, ingleses e norte americanos, tais como Charles 

Boxer, Pablo Rodrigues, Asunción Lavrin, A.J. R. Russel-Wood, Ann Twinam. Ao mesmo 

tempo, toda a bibliografia brasileira produzida sobre a História da Sexualidade no Brasil é 

citada, entre eles o trabalho de Vainfas, Luiz Mott, entre outros.  

A metodologia dessa tese segue mais ou menos aquilo que a autora fez em sua 

dissertação,
66

 com uma análise mais voltada ao trabalho com fontes do que com a 

bibliografia. Mesmo assim, os autores franceses são citados quando a autora faz remições às 

mentalidades europeias concernentes à sexualidade da mulher, ou às formas com que o 
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Catolicismo determinava as práticas do matrimônio. Para o primeiro exemplo, mobilizam-se 

Ariès e Delameau,
67

 e no segundo exemplo a autora mobiliza os estudos de Flandrin em O 

Sexo e o Ocidente, estabelecendo relação entre a moral cristã estudada pelo historiador 

francês e a difusão desses modelos na Colônia brasileira, principalmente, através das 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, fontes principais do trabalho.
68

 A 

bibliografia sobre a História da Sexualidade, História da Família, História do Cotidiano e de 

Gênero, produzida pela historiografia brasileira é continuamente citada no texto quando a 

autora tece reflexões sobre esses temas, estabelecendo comparações com o conteúdo desses 

estudos com aquilo observado nas fontes.
69

 O livro organizado por Assunción Lavrin, 

Sexuality & marriage in colonial Latin America é também citado inúmeras vezes, com o 

objetivo de comparação entre situações observadas na América Espanhola e em São Paulo 

colonial.
70

 Os livros de Michel Foucualt sobre História da Sexualidade são referenciados na 

bibliografia, contudo, não são citados em nenhum momento no corpo do texto. No entanto, 

menções implícitas podem ser vistas, como no trecho da introdução em que a autora discute o 

controle da Igreja sobre a sexualidade, mostrando a rede de informantes de que dispunha a 

Igreja para "(...) garantir o controle da sociedade a partir da dominação individual de corpos e 

consciências, alcançando-se com os ouvidos o que os olhos não podiam atingir: a intimidade 

dos colonos".
71

 

Com relação à temporalidade da pesquisa, a mesma está inscrita numa análise de média 

duração, qual seja, 1719 a 1822, período delimitado pelas fontes centrais do estudo. Mesmo 

assim, a pesquisa trabalha com uma temporalidade estrutural e sincrônica. Em todo o texto, a 

ideia central é recriar os pecados na sociedade colonial paulista, através da normatização das 

práticas matrimoniais e sexuais por parte da Igreja com o objetivo de mostrar o quadro em 

que estavam inseridas tais práticas, com processos de mudanças ausentes desse quadro. O 

próprio objeto da pesquisa, a moralidade sexual e a normatização conecta-se mais às 

permanências do que às mudanças. Por outro lado, remissões à longa duração europeia são 

realizadas na pesquisa, começando a partir da Bíblia e dos autores franceses. A autora mostra 

que a moral sexual católica estava inscrita na longuíssima duração europeia, afirmando que as 

Constituições Primeiras estavam imbuídas por uma moralidade reveladora de permanências 

de longa duração e que se faziam presentes no cotidiano colonial.  
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Não existe menções a antropólogos nessa pesquisa. Mesmo assim, a antropologização 

da história não deixa de ser apontada no trabalho. Além da antropologização temática, 

evidenciada pelo estudo confluente entre História da Sexualidade, da Mentalidade e do 

Cotidiano, a pesquisa traz a forma narrativa como mais uma evidência de antropologização. 

Com efeito, as narrativas sobre a vida cotidiana na cidade de São Paulo, bem como daquilo 

que diz respeito à sexualidade e ao pecado fazem com que o tom narrativo seja uma constante 

no texto, com o quarto capítulo recheado de história de vida e amor que a autora reconstrói 

com o recurso às fontes.
72

 

4.4. História das Mentalidades 

A História das Mentalidades também teve lugar na produção historiográfica uspiana, 

com cinco pesquisas identificadas a essa área. Esse tema da Nova História foi pesquisado no 

PPGH-USP com desdobramentos na História da Religiosidade, das Drogas e da Morte. Num 

desses trabalhos, o objetivo é perceber a mentalidade religiosa, as representações religiosas e 

as circularidades culturais através da autobiografia de Guibert de Nogent, na Alta Idade 

Média.
73

 Outra pesquisa analisa as mentalidades em torno das drogas e seu uso, entre os 

séculos XVI e XVIII, tratando a história das drogas na perspectiva cultural, estudando 

costumes populares e o saber erudito, analisando crenças, hábitos e o pensamento acerca das 

drogas.
74

 Um terceiro trabalho estuda as mentalidades em torno da morte em São Paulo, entre 

o século XVII a XIX, elegendo os testamentos como fonte principal, com fortes relações 

metodológicas com a Nova História.
75

 As outras duas pesquisas em História das Mentalidades 

foram publicadas e serão objeto de nossa investigação. A primeira delas trata das 

Mentalidades em torno da mulher e do seu papel social na Colônia
76

 e a segunda estuda as 

mentalidades e o imaginário religioso de um personagem histórico, numa perspectiva bastante 

próxima à obra de Ginzburg, O queijo e os vermes.
77
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A tese de doutoramento de Mary Del Priore, com o título: Ao sul do corpo: Condição 

feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia, foi defendida em 1990 e contou 

com a orientação de Maria Luiza Marcílio. A tese foi publicada pela primeira vez em 1993 e, 

nessa análise, utilizamos a 2º edição publicada em 2009.
78

 A autora realizou a graduação na 

PUC de São Paulo, com uma especialização realizada na Escola de Altos Estudos em Ciências 

Sociais, entre 1992 a 1993, e estágio de pós-doutorado realizado na mesma instituição entre 

1994 a 1996.
79

 O trabalho insere-se no campo de estudos do gênero feminino durante o 

período colonial, aliando essa abordagem à aquelas da Nova História, pois investiga o 

imaginário da mulher, a "mentalidade coletiva" expressiva de uma profunda misoginia, as 

"práticas culturais e as representações simbólicas" femininas indicativas da construção de 

arquétipos que se esperavam das mulheres no período colonial. Desse modo, o texto estuda as 

construções imaginárias e simbólicas, própria das mentalidades coletivas acerca dos papéis 

femininos, papéis reais e esperados para a mulher do Brasil Colonial. Com isso, nota-se que 

ao tema das mentalidades se somam, nessa pesquisa, o estudo do imaginário, das 

representações simbólicas em torno da história de gênero, e ainda das sexualidades femininas.  

O livro de Mary Del Priore serve-se de uma grande quantidade de fontes, primeiramente 

as eclesiásticas depositadas nos Arquivos da Cúria Metropolitana de São Paulo, mas também 

houve a consulta ao Arquivo Nacional, aos arquivos oficiais do Estado de São Paulo, arquivos 

da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Nacional de Lisboa e da Torre do Tombo. E mais, 

textos de cronistas, clérigos,médicos e moralistas foram consultados. Com essas fontes, a 

autora conseguiu mostrar que havia um projeto de dominação do homem sobre as mulheres, 

sobretudo pela criação de uma imagem e uma representação simbólica do papel que deveria 

ser exercido pelas mulheres no período, basicamente, na figura da santa mãezinha, mãe e dona 

de casa, com os corpos e almas domesticadas e dóceis, tudo isso inserido dentro do projeto 

colonial português. Contudo, a par desse projeto normatizador, a pesquisa consegue 

reconstruir, a partir da documentação, as práticas sociais femininas, nem sempre próximas 

desse ideal que se buscava impor às mulheres do período. Muitas vezes, as mulheres 

invertiam a ordem das coisas e usavam esse papel ao seu favor, buscando respaldo afetivo e 

material nos filhos, fugindo do abandono e da opressão dos maridos. Nesse sentido, a 
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pesquisa insere-se na tênue linha entre as "práticas culturais e representações simbólicas" 

mostrando, porém, que triunfou no imaginário brasileiro o estereótipo da santa mãezinha.
80

 

A bibliografia francesa é bastante presente nas referências do texto. Destaque para as 

obras de Philippe Ariès, com História Social da Família e da Infância e Histoire de La vie 

priveé. André Burguière é referência teórica com os textos L´anthropologie historique e 

Histoire de la familie. Pierre Darmon é importante referência sobre história da mulher e tem 

três livros na referência. Jean Delameau é outra referência importante, com 5 livros. Outro 

importante autor nas referências é J. L. Flandrin, com artigos e livros referenciados, com 

destaque para textos sobre a história da sexualidade. Dois textos de Duby são citados, 

Guerriers et paysans e Histoire de la vie priveé. Alain Corbin é outra referência, além de 

Arlette Farge, François Lebrun, F. Loux. Os textos teóricos publicados em livro organizado 

por Roger Chartier: La sensibilité dans l´histoire é outra referência, com o texto de Febvre 

publicado, nesse livro, sendo referenciado em especial, sendo ele: Pour l´histoire d´un 

sentiment. Michel Vovelle é referência teórica para discussão acerca do conceito de longa 

duração, com o texto L´histoire et la longue durée, publicado no livro La nouvelle histoire. As 

historiadoras Michelle Perrot e Natalie Zamon Davis também estão presentes nas referências, 

a primeira com o livro Une histoire des femmes est-elle possible? e a segunda, com Les 

cultures du peuple: rituels, savoirs et résistences au 16 siècle.  

A utilização desse conjunto grande de referências se dá de duas formas principais. Em 

primeiro lugar, existe a utilização conceitual e teórica, uma que vez o uso de conceitos tais 

como mentalidades, imaginário, práticas, representações e longa duração é extraído desse 

corpus bibliográfico. Nesse sentido, a autora faz a leitura de textos teóricos, ora citando-os, 

nominalmente, ora não os citando. Quando discute a "dialética do tempo curto e do tempo 

longo" cita nominalmente Vovelle, contudo sem referenciá-lo.
81

 Já na utilização de conceitos 

como representações simbólicas e práticas culturais, a autora não traz referências a autores, 

porém são conceitos notoriamente relacionados à obra de Roger Chartier.
82

 Quando utiliza o 

conceito de sensibilidades, cita nominalmente Febvre, em artigo citado no parágrafo acima.
83

 

A utilização dos conceitos de mentalidades, representações e práticas sobrepõem-se, 

sobretudo quando a autora nomeia capítulos da quarta parte do texto. O terceiro capítulo, por 

exemplo, chama-se Mentalidades e práticas em torno do aborto. Nessa parte do texto, a 
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autora contrapõe as mentalidades em torno do parto no Brasil Colonial com as práticas sobre 

o tema, mostrando que nas fontes "(...) é possível, portanto, capturar os comportamentos 

individuais e aqueles do grupo, as estruturas mentais, o imaginário e as práticas sobre o 

nascimento".
84

 

A segunda forma de utilização da bibliografia está na utilização como referência 

bibliográfica para temas discutidos por Mary Del Priore. Assim, por exemplo, para a História 

das Mulheres, ela cita Farger e para a História da Sexualidade, Flandrin é referência 

constante.
85

 Desse modo, a autora repete prática metodológica já apontada para outros 

trabalhos, ou seja, quando aborda questões da sexualidade feminina, ela direciona seu foco 

para a realidade histórica europeia, através da bibliografia, e depois volta o foco para a 

realidade histórica brasileira, utilizando para tanto as fontes de pesquisa e também autores 

brasileiros dedicados ao tema. Exemplo significativo encontra-se no capítulo O matrimônio 

como forma de adestramento, em que discute os papéis que a mulher deveria exercer como 

mãe e esposa, indicando que nessas funções haveria também a interiorização de afetos e 

sentimentos, amparando suas afirmações sobre a História dos Sentimentos em Flandrin, Ariès. 

Shorter, Lebrun.
86

 O procedimento se repete inúmeras vezes quanto a autora aborda a história 

da Infância, da Família, do catolicismo e da religiosidade.  

Os estudos de antropólogos não são citados nas referências bibliográficas do texto. 

Contudo, já na introdução, a autora filia seu estudo sobre a maternidade com outras áreas das 

ciências humanas, pois afirma que a maternidade extrapola a biologia, tendo uma "intenso 

conteúdo sociológico, antropológico e uma visível presença na mentalidade histórica". E 

mais, alguns estudos de história antropológica são mencionados, ainda que timidamente. A 

autora faz muitas indicações bibliográficas ao longo do texto como um todo, algumas dessas 

indicações são de textos dessa natureza. Falando a respeito das diferenças entre os papéis 

esperados da mulher pelo catolicismo e pelo projeto colonizador e aqueles realmente vividos 

pelas mulheres, ela indica o artigo de Pauline Schmith-Pantel, La différence des sexes, 

histoire, anthropologie et cité grecque, publicado no livro citado de Michele Perrot. Em outro 

momento, quando aborda a questão do parto, cita os estudos da historiadora Michelle Laget, 

Naissances: l´accouchement avant l´âge de la clinique, afirmando que "O cerne do problema 

antropológico no que diz respeito ao nascimento, segundo a mesma historiadora, era este: o 
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momento do parto constituía-se numa enorme tarefa feita de dor(...)".
87

 Citação de 

historiadora que discute questões antropológicas, o trecho é indicativo da presença de estudos 

de história antropológica.  

Com relação ao tempo histórico presente no trabalho de Mary Del Priore, a autora traz 

indicações precisas de suas concepções a respeito. Segundo ela, as práticas culturais, as 

representações simbólicas femininas e a construção dos arquétipos da santa-mãe são um 

fenômeno de "longa respiração histórica(...) portanto, um fenômeno de longa duração na 

história de nossas mentalidades".
88

 Apontando a presença de seu estudo na longa duração do 

Brasil Colonial, Mary Del Priore acredita e afirma que esse arquétipo da santa-mãezinha 

chegou aos anos 90. Para reforçar essa percepção, cita artigos publicados na Folha de São 

Paulo em 1993, contrapondo esses textos com suas fontes, afirmando: "Nas regiões periféricas 

do Brasil, a compreensão do que seja uma das faces da maternidade para uma mulher humilde 

é a mesma que encontrei na documentação setecentista".
89

 Com isso, ela deixa claro a relação 

do seu objeto com a longa duração e as permanências, típicas da antropologização da história. 

Interessante é que a autora não deixa de se atentar às mudanças históricas, e "fazendo mea 

culpa" com a história econômica, ela diz: 

Procurei, sim, captar o que Vovelle chamou de "dialética do tempo curto e 

do tempo longo", atenta ao que, no nível das mentalidades, trabalharia para a 

transmissão de atitudes ou de resistências às mudanças. O tempo longo foi 

marcado pelas reformas religiosas: o renascimento cultural na Europa e 

comercial da Metrópole, a instalação do Tribunal do Santo Ofício e da 

empresa ultramarina, a ocupação e a expansão das novas terras, 

acontecimentos que irrigaram a obra de teólogos, moralistas e doutores. O 

tempo curto foi ditado pela circulação de mercadorias, de homens e de 

animais que marcou o século XVIII na Colônia e que se somou à 

urbanização que se iniciava no mesmo período (...).
90

  

 

Dessa forma, a autora mostra que a reflexão entre esses dois tempos permitiu perceber e 

"relacionar transformações e atitudes", indicando ainda que a percepção das mudanças 

históricas, no plano do tempo curto, a fez compreender como o gênero feminino atuou na 

colonização, como introjetou valores sobre casamento e maternidade, resistindo e ao mesmo 

tempo participando das mentalidades que deram a ela papel bem definido na longa duração.  

Por fim, a forma de exposição adotada pela autora é também evidência de que seu 

estudo pode ser visto como exemplar da antropologização da história produzida no PPGH-
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USP. A predominância do tipo narrativo é uma constante e a própria autora afirma que a 

documentação lhe "permitiram reconstituir a trajetória de personagens e situações anônimas, e 

junto a elas, o irrisório ou o trágico, o singular ou o coletivo, o marginal e o geral do período 

histórico que escolhi para estudar: o colonial".
91

 Assim, o texto possibilita a recriação das 

situações cotidianas, as práticas culturais e a vida das suas personagens, com uma riqueza de 

detalhes extraídos das fontes e da bibliografia típicas de uma etnografia histórica.  

Outro trabalho referente à História das Mentalidades que foi publicado é a dissertação 

de Plínio Freire Gomes, defendida em 1994, orientada por Laura de Mello e Souza, com o 

título: Um herege vai ao paraíso: Cosmologia de ex-colono condenado pela Inquisição (1680-

1744).
92

 A dissertação teve edição publicada em 1997, pela Companhia das Letras. O autor 

tem formação uspiana e foi colaborador da Revista de História da USP, citado no terceiro 

capítulo.
93

 A pesquisa estuda as mentalidades, o imaginário religioso e a cosmologia de um 

cristão-velho, Pedro Hates de Henequim, preso pela Inquisição, com fortes semelhanças com 

o trabalho de Ginzburg, O queijo e os vermes. Nesse caso, as mentalidades, o imaginário e a 

cosmologia desse personagem histórico teriam sido forjados de forma peculiar devido ao 

período em que Henequim viveu no Brasil Colonial. Microhistória, imaginário religioso e 

mentalidades entrecruzam-se na análise de Gomes para mostrar a cosmologia religiosa de um 

homem que viveu sempre dividido em vários mundos culturais, sendo o mundo europeu e o 

do Brasil Colônia os mais evidentes. Desse modo, a pesquisa de Plínio Freire Gomes, apenas 

indiretamente, relaciona-se à realidade histórica brasileira, uma vez que o personagem central 

viveu no Brasil por duas décadas, retornando a Portugal onde foi preso pela Inquisição. 

Contudo, as mentalidades e o imaginário religioso de Henequim foram bastante influenciados 

por esse período vivido na Colônia, local onde, segundo Henequim, estava localizado o 

paraíso terreno. As fontes centrais da pesquisa são processos da Inquisição portuguesa 

depositados na Torre do Tombo, além de fontes impressas como tratados, cronistas e 

viajantes.
94

 

O ano de defesa da dissertação, mas, principalmente, as semelhanças do trabalho de 

Gomes com o clássico de Ginzburg fazem com que as referências bibliográficas e teóricas do 

texto assumam características que aproximam a pesquisa mais da Nova História Cultural que 
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da Nova História. Dessa última, existem referências aos trabalhos de história da religião 

reformada de Jean Delameau, dos textos de Le Goff e Ladurie, além de Michel Vovelle com 

os textos La mort et l´Occident e o livro teórico Ideologias e Mentalidades. Outras referências 

são Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Peter Burke, Thompson, Foucault, Cristopher Hill, 

Natalie Zamon Davis. A maior parte dessas referências são de cunho teórico e as demais 

bibliográfico. Já na introdução, Plínio Freire Gomes discute sobre a metodologia de pesquisa 

em arquivos da Inquisição, dialogando com esses autores as questões sobre a leitura dessas 

fontes, indicando como Ginzburg representa, na "historiografia recente" autor, que conseguiu 

superar as dificuldades com esse tipo de documentação.
95

 

Além de Ginzburg, Gomes mostra como Bakhtin conseguiu superar o conceito de 

cultura da antropologia clássica, vista como unívoca, por um conceito de cultura em níveis 

culturais autônomos e em relacionamento constante. Outros historiadores como Thompson, 

Natalie Zamon Davies, Robert Darnton e Roger Chartier teriam aplicado a noção de cultura 

de elite e cultura popular em diferentes realidades históricas.
96

 Citando Vovelle e Jean-Claude 

Schmidt, o autor mostra que as noções de cultura popular e de elite também sofreram 

contestações, para concluir que a noção de circularidade de Ginzburg é a mais adequada para 

o seu objeto, haja vista que o personagem por ele estudado circulou por diferentes áreas 

culturais e seu pensamento seria expressivo de todas essas clivagens. Segundo o autor, 

amparando-se em Bakhtin: "O mesmo vale para o nosso Henequim. Perdido no emaranhado 

de culturas que se cruzavam sob a égide do sistema colonial, ele também passaria a apreender 

a realidade por meio de um prisma dialógico".
97

 Ao lado dessas referências teóricas está 

Barthes, muitas vezes, citado nas análises das fontes inquisitoriais.
98

 Os demais autores são 

utilizados como referência bibliográfica ao longo do texto, é o caso dos estudos de Delameau, 

Burke, Le Goff, Ladurie e autores uspianos ligados à Nova História, como Ronaldo Vainfas e 

Laura de Mello e Souza que são bastante citados.  

A Antropologia é presença importante na dissertação de Plínio Freire Gomes. Além das 

referências ao conhecimento produzido pela Antropologia acerca das tribos indígenas e dos 

escravos africanos, algumas questões teóricas do trabalho têm fundo antropológico. Na 

bibliografia apontamos a presença de Roger Bastide, com As religiões africanas no Brasil, 

Alfred Métraux com A religião dos tupinambás — e suas relações com a das demais tribos 
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tupi-guaranis. Outra referência são os trabalhos de Lévi-Strauss, com os textos: Introdução: A 

obra de Marcel Mauss, Antropologia estrutural, El hombre desnudo e O Pensamento 

Selvagem. Bastide e Métraux são citados pelo autor eventualmente, sobretudo quando discute 

algumas das concepções cosmológicas de Henequim que possuem alguma relação as culturas 

indígena e africana.
99

 Já do ponto de vista teórico, Gomes buscou amparo em Lévi-Strauss, no 

capítulo 4, o sexo dos anjos, ocorre a filiação de sua técnica de análise àquelas da 

antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Na tentativa de compreender o significados das ideias 

de Henequim, o autor afirma que "essa estratégia de abordagem remete ao modelo de análise 

estrutural. Supondo que suas proposições funcionavam como 'mitemas', procurarei inseri-las 

num eixo simultaneamente diacrônico e sincrônico".
100

 Porém, na continuação de sua 

argumentação na mesma página, ele diz que seu "exercício está muito distantes daquelas 

apontadas pela antropologia estruturalista", pois segundo ele, o antropólogo analisa 

sociedades inteiras, enquanto que ele apenas um indivíduo, e mais, a antropologia fica apenas 

centrada na estrutura inconsciente, enquanto que as idéias de Henequim encontravam-se no 

plano da sua consciência.
101

 

A questão da temporalidade no texto de Plínio Freire Gomes apresenta algumas 

peculiaridades. Por um lado, podemos afirmar que temos uma temporalidade de média a curta 

duração, haja vista que o estudo se volta à compreensão das ideias heréticas de Pedro Hates de 

Henequim, perpassando o período de sua vida, ou seja, entre 1680 a 1744. Ainda dentro dessa 

ótica, sua passagem pelo Brasil Colônia teria contribuído com muitas dessas ideias, o que 

revelaria a preocupação com as mudanças históricas situadas no período de 20 anos em que o 

personagem permanece na Colônia. Por outro lado, o estudo das mentalidades do personagem 

pode revelar a inserção da pesquisa na longa duração ou mesmo na longuíssima duração. 

Defendendo as pesquisas da microhistória que se voltam a personagens únicos, como no seu 

estudo, Gomes diz que a "(...) nem a anatomia impalpável das estruturas mentais de longa 

duração adquirem sentido se não forem entendidas como parte das tensões formadas no 

conjunto das experiências pessoais dos nossos antepassados".
102

 Assim, o estudo biográfico 

pode contribuir para a revelação das mentalidades de um grupo ou sociedade. Com isso, ao 

esmiuçar as concepções heréticas de Henequim, a pesquisa desvenda estruturas mentais e o 

imaginário religioso do personagem que possui estrutura de longa duração, tais como os 
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mitos, as questões do novo e do velho testamento, do seu conhecimento acerca da cabala 

judaíca, entre outras questões. Por outro lado, muitas de suas ideias são marcadas pela sua 

passagem no Brasil Colonial, o que nos leva a concluir que o trabalho possui ambas as 

temporalidades históricas, a curta e a longa duração.  

Por fim, a natureza do trabalho faz com que a forma de exposição predominante seja 

aquela representativa da forma narrativa. Concentrada na vida e nas ideias de Henequim, 

extraídas da documentação inquisitorial, o texto narra a vida do personagem e reconstrói, a 

partir de suas ideias, parte das estruturas mentais e do imaginário religioso europeu e 

brasileiro dos séculos XVII e XVIII.  

4.5. História da Religiosidade 

A história da religiosidade, isto é, das práticas e concepções religiosas, das mentalidades 

e do imaginário religioso, numa abordagem mais voltada à cultura do que propriamente às 

instituições religiosas, é mais uma das áreas abertas à historiografia uspiana, a partir do 

diálogo com a Nova História antropologizada. Não só o tema é aplicado à realidade histórica 

brasileira, conceitos e metodologias de pesquisa também estão presentes nos trabalhos 

defendidos na PPGH-USP. No período considerado, encontramos quatro trabalhos inseridos 

nessa temática, com três deles voltados à realidade história brasileira, sendo o quarto dedicado 

à realidade histórica europeia.
103

 Um desses trabalhos estuda a devoção à São Miguel em 

Minas colonial
104

 e outro analisa o trabalho evangelizador da Companhia de Jesus, bem como 

suas práticas de conversão das populações indígenas.
105

 Por fim, os dois últimos trabalhos 

foram publicados e serão analisados a seguir.
106

 

Laura de Mello e Souza defende a tese Sabatts e Calundus: Feitiçaria, práticas mágicas 

e religiosidade popular no Brasil Colonial, em 1986, com a orientação de Fernando Novaes. 

A tese é publicada no mesmo ano da defesa, pela Companhia das Letras, recebendo o título: O 

                                                           
103

 MORÁS, Antonio Pasqual Vicente. Religiosidade, mentalidade e representações na Idade Média. Os 

Demônios e os mortos no "De Vita Sua" de Guibert de Nogent (1055-1125). Dissertação. (História Social), 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Orientador: Jonatas Batista Neto.  
104

 CAMPOS, Adalgisa Arantes. A terceira devoção do Setecentos Mineiro: o culto a São Miguel e Almas. 

Tese. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Orientador: Laura de Mello e Souza. 
105

 CHAMBOULEYRON, Rafael. Os lavradores de almas. Dissertação. (História Social), Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 1994. Orientador: Mary Del Priore. 
106 KOK, Maria da Gloria Porto. Os vivos e os mortos no Brasil Colônia: da antropofagia à água de batismo. 

Dissertação. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Orientador: Laura de Mello e Souza. 

SOUZA, Laura de Mello. Sabbats e Calundus: Feitiçaria, práticas mágicas e religiosidade popular no Brasil 

Colonial.Tese. (História Social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. Orientador: Fernando Antonio 

Novaes. 



178 

 

Diabo e a Terra de Santa Cruz: Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial.
107

 A 

autora teve formação totalmente uspiana, e seu perfil foi descrito no capítulo 3, haja vista que 

a mesma passa a condição de orientadora do PPGH-USP no período em estudo, orientando 

inclusive duas das pesquisas em História das Religiosidades, citadas aqui. A obra realiza o 

estudo da religiosidade popular, das práticas mágicas e da feitiçaria, trazendo para a 

historiografia brasileira o tema da religiosidade popular, comum aos trabalhos da Nova 

História. A autora aponta, na introdução de sua tese, a confluência existente em seu texto 

entre a História das Mentalidades e a História do Imaginário, dentro da preocupação central 

da pesquisa. As fontes da pesquisa incluem manuscritos do Arquivo Eclesiástico da 

Arquidiocese de Mariana, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e da Torre do 

Tombo, principalmente, da Inquisição Portuguesa. Inclui ainda fontes impressas como 

códigos e regimentos, correspondências, tratados de cronistas e viajantes, além dos 

documentos referentes à presença da Inquisição na Colônia.  

A inserção do tema na realidade histórica do Brasil Colonial ocorre considerando as 

peculiaridades do processo colonial. O estudo da documentação revelou, inicialmente, a 

presença de elementos da religiosidade europeia e portuguesa, contudo, conforme avançava o 

processo colonial, elementos da cultura africana e indígena passam a compor a documentação 

sobre tais fenômenos, levando a autora a concluir que a religiosidade colonial precisava ser 

encarada dentro dos processos de sincretização cultural próprios da História Colonial marcada 

pela presença de europeus, africanos e indígenas.
108

 A relação com a bibliografia francesa 

dedicada ao tema é evidente e, já na introdução, a autora estabelece a filiação de seu trabalho 

com as obras de Le Goff sobre a cultura popular medieval, Ladurie para o cotidiano cátaro, 

Ginzburg para a cultura e a religiosidade popular no início da Era Moderna e as de Delameau 

para as questões religiosas, indicando ainda a noção de cristianização imperfeita como 

fundamental à sua pesquisa. Nesse sentido, esses autores são referências marcantes do texto, 

ao lado ainda de Mikail Bakhtin, Philippe Ariès, Lucien Febvre, Robert Mandrou, Michel 

Foucault e Todorov. Mandrou, por exemplo, tem importantes trabalhos sobre o tema da 

feitiçaria e da cultura popular, e, na bibliografia, consta Introduction à la France Moderne — 

1500-1640, Magistrats et sorciers en France au XVII siècle, Possession et sorcellerie au XVII 

siècle —textes inédits e De la culture populaire en France aux XVII et XVIII siècles.  
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Com isso, para tratar do tema da feitiçaria e da religiosidade popular no Brasil Colonial, 

o trabalho faz inúmeras digressões à realidade histórica europeia, fazendo com que o recurso 

metodológico de citação dos historiadores franceses dedicados ao tema seja constante ao 

longo do livro. Assim, juntamente a essas referências, Souza contrapõe sua leitura das fontes 

do período, estabelecendo diálogo entre a realidade histórica europeia através da bibliografia 

francesa e a realidade histórica brasileira através das fontes de pesquisa. Praticamente todos 

os capítulos seguem essa lógica, mas o primeiro, O Novo Mundo entre Deus e o Diabo, é 

exemplar.
109

 Todos os autores citados acima são utilizados nesse sentido, isto é, como 

referência bibliográfica para temas não pesquisados pela autora em fontes, mas que 

esclarecem ou colaboram com a construção de sua argumentação. 

Os antropólogos são também referência importante na pesquisa de Laura de Mello e 

Souza. Na bibliografia estão presentes os estudos de Roger Bastide: Les religions africaines 

au Brésil — Vers une sociologie des interpretations de civilisations, e ainda, Bronislau 

Malinowski, com Los argonautas del Pacífico Occidental e La vie sexuelle des sauvages du 

nord-Ouest de la Mélanésie. Há a presença de A. Métraux, com o livro: A religião dos 

Tupinambás, Evans-Pritchard com: Withcraft, oracles and magic among the Azande e Keith 

Thomas, com: Religion and the decline of magic — studies in popular beliefs in XVIth century 

England. A maior parte dos textos aparecem como referência bibliográfica quando a autora 

discute sobre questões concernentes à feitiçaria e a práticas mágicas entre sociedades 

primitivas ou europeias. Keith Thomas é de longe o autor mais citado, principalmente, pela 

pertinência de seu estudo concernente à Europa Moderna. A. Métraux é também citado como 

referência para se tratar das religiosidades indígenas, mesmo papel cabe a Bastide acerca das 

religiões africanas. Este último, contudo, assume importância maior no trabalho, haja vista o 

conceito de sincretização que a autora utiliza tem origem nos estudos desse antropólogo sobre 

as religiões africanas no Brasil.
110

 Pritchard, por sua vez, é citado pela distinção que 

estabeleceu em seu trabalho entre os conceitos de bruxaria e feitiçaria
111

 e Malinowski 

aparece como referência bibliográfica, quando Souza compara as concepções dos europeus e 

dos povos primitivos acerca do oceano.
112

 Outras menções a esses autores citados são feitas 

ao longo do texto.  
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No prefácio da edição que ora analisamos, a autora aponta a importância na sua 

pesquisa "que certas obras de Antropologia tiveram para a elaboração da problemática geral 

deste livro", para concluir, logo depois, que sua abordagem é "eminentemente histórica",
113

 

mostrando com clareza que a antropologização ocorre no seu texto através do tema da cultura 

e da religiosidade, objeto típico de antropólogos, mas numa abordagem histórica. Com isso, 

além dos aspectos já citados, destacamos que a autora utiliza ainda conceitos antropológicos 

como alteridade,
114

 e afirma que o primeiro capítulo procura "somar o procedimento 

etnológico à abordagem histórica" isto é, dedica-se a compreender a cultura religiosa na 

perspectiva histórica. Nesse caso, temos um trabalho com intensas relações com a 

Antropologia, sendo exemplar da antropologização da historiografia uspiana e brasileira.  

A temporalidade e o objeto da pesquisa de Laura de Mello e Souza inserem o trabalho 

numa perspectiva de longa duração. A investigação abarca um período de três séculos, 

especificamente o período Colonial. E mais, o objeto central da pesquisa, as crenças e as 

práticas mágicas, também estão assentadas na longuíssima duração europeia, reforçando a 

percepção da presença dessa perspectiva temporal no trabalho. Contudo, Souza lembra que 

esse período na História Europeia é marcado por intensos processos de mudança histórica, e 

essa perspectiva não está ausente em sua pesquisa. Pelo contrário, as mudanças das crenças e 

das práticas mágicas é estudada no Brasil Colonial na perspectiva do sincretismo cultural, que 

ocorre devido às relações entre europeus, indígenas e africanos, promovidas pelo tempo curto 

das práticas do capitalismo colonial. Desse modo, existe o contraponto entre essas práticas de 

longa duração no imaginário europeu, indígena e africano e as mudanças provocadas no 

ambiente colonial. 

Por fim, O Diabo e Terra de Santa Cruz é mais um trabalho em que a perspectiva da 

narrativa está bastante presente na forma de construção do texto. Extraídas das fontes 

eclesiásticas e dos cronistas coloniais, a reconstrução das histórias de vida, das crenças, 

práticas mágicas e do imaginário religioso dos personagens históricos presentes na 

documentação dão tom etnográfico ao texto, reforçando, através da narrativa, a 

antropologização do trabalho. O tom de análise é também muito presente no texto, 

principalmente, através das reflexões realizadas em torno da bibliografia francesa e dos 

antropólogos, mesmo assim o tom narrativo é predominante.  
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A dissertação de mestrado de Maria da Glória Porto Kok, intitulada: Os vivos e os 

mortos na América Portuguesa: da antropofagia à água de batismo, orientada por Laura de 

Mello e Souza e defendida em 1993, é publicada pela Editora da Unicamp, em 2001, com 

apoio da Fapesp.
115

 A autora tem graduação em Filosofia pela USP, cursando além do 

mestrado, o doutorado e um pós-doutorado na mesma universidade.
116

 O texto estuda a 

religiosidade indígena, com foco na investigação sobre as mentalidades e o imaginário em 

torno da morte de indígenas tupi-guaranis e portugueses, indicando verdadeira luta simbólica 

pelas crenças circunscritas à morte e aos mortos, no período colonial. Nesse caso, mais uma 

vez, observamos um tema clássico da Nova História, dando origem a uma pesquisa com foco 

às questões da realidade histórica brasileira. Nesse sentido, a autora mostra como os indígenas 

pensavam a morte, qual era seu imaginário em torno desse fenômeno para, a seguir, 

compreender como os Jesuítas aturam no sentido de conversão dessa mentalidade e desse 

imaginário para as formas cristãs de encarar a morte. Assim, é o contraponto entre as crenças 

indígenas e portuguesas que dão o tom da pesquisa. As fontes principais da pesquisa são as 

eclesiásticas, sobretudo as referentes às visitas do Santo Ofício à Colônia, e ainda, os relatos 

de viajantes, de cronistas e a documentação jesuítica, entre elas as cartas e os sermões.  

A bibliografia francesa está presente na dissertação, sobretudo os trabalhos dedicados à 

História das Mentalidades em torno da morte no Ocidente, muitas vezes citados devido ao 

objeto da pesquisa. Outros textos teóricos e de referência estão presentes. Os livros de 

Philippe Ariès: Essais sur l´histoire de la mort en Occident — Du Moyen Age à nos jours, O 

Homem diante da morte no Ocidente e Lé enfant et la vie familiale sous l´Ancien Regime, e de 

Michel Vovelle: La mort et l´Occident de 1300 à nos jours compõem as referências para essa 

temática. Jacques Le Goff tem 4 livros na bibliografia, destaque para aqueles que 

desenvolvem estudos sobre o imaginário, tais como La naissance du purgatoire e O 

maravilho e o quotidiano no Ocidente Medieval. O volume nouveaux objets, do Faire de 

l´histoire também está presente. Por fim, citamos Delameau, Todorov e Ginzburg, este com o 

livro: História Noturna:decifrando o sabá. Os textos de autores Ariès, Vovelle e Le Goff são 

citados apenas no capítulo 3, O triunfo da pedagogia cristã. Neste capítulo, a autora mostra 

como as concepções cristãs sobre a morte colocaram-se sobre as concepções indígenas. Nesse 
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caso, os textos aparecem como referência bibliográfica sobre o assunto em poucas citações.
117

 

Em detrimento disso, destacamos que nesse capítulo, em especial, existem inúmeras citações 

aos trabalhos de Vainfas, Laura de Mello e Souza, Mary Del Priore e John Manuel Monteiro. 

Os três primeiros, já estudados nesse capítulo, deram contribuições para a História das 

Mentalidades no Brasil colonial e são mais citados que os franceses.
118

 

Como o tema da pesquisa de Kok volta-se às crenças religiosas, as mentalidades e o 

imaginário em torno da morte entre as tribos indígenas brasileiras, a presença da Antropologia 

no trabalho é grande. Constam na bibliografia, principalmente, antropólogos brasileiros e/ou 

estrangeiros cujas pesquisas estão voltadas aos indígenas, tanto em perspectiva histórica 

quanto em perspectiva antropológica pura. São aproximadamente 15 autores com mais 27 

títulos, corpus em que podemos destacar Manuela Carneiro da Cunha, com textos voltados à 

História Indígena, Alfred Métraux no mesmo sentido,Florestan Fernandes, Eduardo Viveiro 

de Castro, Pierre Clastres, Lévi-Strauss, Marshal Sahlins, entre outros.  

O conhecimento antropológico compõe parte central da metodologia de pesquisa de 

Kok, e esses trabalhos são citados em todo o texto, numa contraposição constante entre a 

leitura das fontes e o conhecimento antropológico. Na construção do capítulo 01 da 

dissertação, intitulado: Os mortos em desassossego, dedicado a compreender a mentalidade 

em torno da morte entre os indígenas brasileiros, a autora usa tanto fontes como as crônicas 

jesuíticas, os relatos dos viajantes quinhentistas, mas também e, principalmente, os trabalhos 

de antropólogos brasileiros citados acima. Metodologicamente, as análises da autora vão 

mesclando o uso de fontes do período com as pesquisas antropológicas, solidificando suas 

análises históricas em confluência com as análises antropológicas. Ao relatar as concepções 

dos indígenas sobre a morte de seus inimigos nos rituais de antropofagia, a autora cita as 

observações do padre Manoel da Nóbrega, a seguir do jesuíta Fernão Cardim, para logo em 

seguida citar Eduardo Viveiros de Castro, realizando a comparação entre o observado nas 

fontes e entre o observado pelo antropólogo, em estudo realizado no século XX.
119

 Esse 

procedimento é repetido em todo o texto, dando pista segura de que a pesquisa está na 

confluência entre a conhecimento histórico e o antropológico. A originalidade do método 

soma-se à originalidade do tema, pois estudar o imaginário e as mentalidades religiosas em 

                                                           
117 KOK, 2001, p. 130-139-152.  
118

 Idem, p. 129-132-133-136. 
119

 Ibidem, p. 25-26.  



183 

 

torno da morte de tribos indígenas contribui para a antropologização da história de forma 

única.  

As formas de lidar com a temporalidade histórica aparecem de forma sui generis, nessa 

pesquisa. Por um lado, existe a concentração do foco de pesquisa no século XVI, o que 

indicaria uma temporalidade de média duração. Contudo, em muitos momentos, a pesquisa 

ultrapassa esse período, indo até o século XVIII, principalmente, no capítulo 3, dedicado a 

perceber como as concepções cristãs sobre a morte acabaram por se tornar hegemônicas no 

imaginário indígena. Com isso, as mudanças dessa mentalidade são buscadas na longa 

duração de três séculos do esforço de catequese dos jesuítas. Por outro lado, o tema de 

pesquisa é típico de fenômenos de longa duração histórica, mais sujeitos a permanências do 

que propriamente mudanças. Nesse aspecto, o procedimento metodológico discutido é 

esclarecedor. Em muitos momentos, a autora analisa suas fontes e solidifica suas afirmações 

com estudos antropológicos, a maioria produzidos por pesquisadores, no século XX, que 

estudam a história indígena. Mas chama a atenção para a utilização dos estudos de Eduardo 

Viveiro de Castro, que realizou pesquisa etnográfica sobre os Araweté, povo tupi do Xingu-

Tocantins, nos anos 80. Nesse caso, se a autora está contrapondo fontes de pesquisa do século 

XVI com estudo etnográfico realizado no século XX, é porque está considerando as 

permanências culturais em torno desses rituais da morte, evidenciando a desconsideração por 

processos de mudança, nesse caso específico. O procedimento se repete outras vezes nesse 

capítulo.
120

 

A forma de construção do texto, marcado pela presença da citação de inúmeros 

cronistas do século XVI, bem como dos estudos antropológicos acerca das tribos indígenas do 

Brasil indicam que a narrativa, nesse caso, etnográfica, é o modelo predominante na 

dissertação Os vivos e os mortos na América portuguesa. As citações diretas de fontes e dos 

autores reconstroem no texto, as crenças, o imaginário e a mentalidade indígena e cristã sobre 

a morte, constituindo bom exemplo de uma narrativa histórica e etnográfica.  

4.6. História do Cotidiano 

A História do Cotidiano é mais uma das facetas historiográficas abertas à historiografia 

brasileira, a partir do seu relacionamento com a produção historiográfica do grupo dos 

Annales e com os ingleses do marxismo cultural. No PPGH-USP, encontramos quatro 
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pesquisas ligadas a essa temática. Observamos que esses trabalhos em História do Cotidiano 

não necessariamente travaram diálogo com os historiadores da Nova História. Em dois deles 

existem poucas menções aos franceses, aparecendo apenas os historiadores ingleses E.P. 

Thompson, Eric J. Hobsbawm e Cristopher Hill como referências principais, num estudo do 

cotidiano ligado mais à história social e econômica. Esses estudos, embora publicados, não 

serão analisados pelos motivos expostos.
121

 Os outros dois trabalhos, ambos com a mesma 

orientadora, voltaram suas atenções para o cotidiano escravo em Cuiabá, e por fim, o último 

dos trabalhos analisa como os viajantes europeus do século XIX criaram uma falsa memória 

acerca do cotidiano das classes populares brasileiras.
122

 As duas pesquisas são teses de 

doutoramento e alcançaram publicação.  

A tese de Luiza Rios Ricci Volpato, intitulada: Cativos do Sertão: Vida cotidiana e 

escravidão em Cuiabá em 1850 - 1888,
123

 foi orientada por Fernando Novaes,
124

 e a defesa 

ocorreu em 1985 e a publicação em 1993. A pesquisa tem como objetivo central estudar a 

vida cotidiana dos escravos em Cuiabá, na segunda metade do século XIX, contemplando 

ainda o estudo da vida cotidiana na capital do Mato Grosso, visualizando os processos de 

transformação vividos na sociedade cuiabana, no período. Negando de forma explícitas as 

teses da coisificação do escravo, defendidas pela Escola Sociológica Paulista, o trabalho 

procura captar, através do cotidiano escravo, as lutas e resistências dos cativos ao sistema 

escravista. Nesse sentido, segundo a autora, o cotidiano escravo pode revelar, além de 

costumes e práticas, as estratégias diárias de resistência ou acomodação no universo da 

escravidão, estratégias reveladoras da subjetividade escrava e da situação real vivida por 

homens e mulheres, cativos e senhores. Com isso, a pesquisa claramente mescla o estudo do 

cotidiano com a História Social. As fontes da pesquisa são fontes oficiais do Arquivo Público 

do Estado do Mato Grosso, periódicos, e, principalmente, os processos criminais.  
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As referências teóricas e bibliográficas da pesquisa indicam relação com os autores da 

Nova História, da Nova História Cultural e do Marxismo Cultural Inglês. Na bibliografia, 

consta o trabalho de Robert Darnton, O grande massacre dos gatos; Jean Delameau, com 

História do medo no Ocidente e o volume História: novos problemas, com artigo específico 

de Duby: História social e ideologias das sociedades. Existe ainda o Queijo e os Vermes, de 

Carlo Ginzburg; Le Goff, com O Maravilhoso no Ocidente medieval; Le Roy Ladurie, com 

Montaillon cáteros e católicos numa aldeia francesa, 1294-1324 e Vovelle, com o livro: 

Ideologias e Mentalidades. Thompson aparece na bibliografia com Tradición, revuelta y 

consciencia de clase e A formação da classe operária inglesa. Eric Hobsbawm tem dois 

livros: Era do Capital e Era das revoluções. Foucault é também referência, com Vigiar e 

Punir e História da Loucura. Por fim, Michele Perrot, com Os excluídos da História.  

A introdução do livro fornece indicações de como os autores contribuíram com sua 

pesquisa. Thompson e Perrot são, segundo a autora, referências teóricas do texto. A 

historiadora francesa, fornecendo suporte teórico para o estudo dos excluídos, nesse caso, os 

escravos, e Thompson aparece como referência teórica para o estudo da cultura e do cotidiano 

dos cativos, isto é, considerando a ação desses sujeitos históricos nos processos de luta e 

resistência à escravidão e como sujeitos atuantes nos processos de transformação social.
125

 

Quando Volpato apresenta suas fontes de pesquisa, entre elas, os processos criminais, a autora 

afirma que tais fontes permitem a "recuperação do viver em Cuiabá" e compara a utilização 

desse tipo de documentação com os processos inquisitoriais. Assim, ela cita os trabalhos de 

Ladurie, Ginzburg, Vainfas, Luiz Mott e Laura de Mello e Souza como exemplos de estudos 

que se serviram desse tipo de fonte. Além dessas menções feitas na introdução, a bibliografia 

francesa aparece como referência bibliográfica em poucos momentos no texto. Delameau é 

citado duas vezes, com destaque para o momento em que a autora discute medos apocalípticos 

da população cuiabana, comparando com os medos estudados pelo autor francês.
126

 Foucault 

é também citado apenas uma vez, assim como Jacques Le Goff. Thompson também é citado 

duas vezes, com destaque para o momento em que a autora discute os processos de 

disciplinarização do trabalho em Cuiabá, mostrando que tal prática já era bastante forte na 

Europa, no mesmo período.
127

 Nota-se portanto, que as referências do texto são mais teóricas, 

sobretudo com Thompson e Perrot. E que as referências francesas aparecem apenas com 
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citações dispersas, não constituindo elemento marcante do ponto de vista teórico e 

metodológico na construção da pesquisa.  

Não existe na bibliografia da tese de Volpato textos antropológicos. Aparece nas 

referências livro publicado em conjunto por Roger Bastide e Florestan Fernandes, Brancos e 

negros em São Paulo, estudo mais sociológico do que antropológico. Outro texto da 

antropóloga Manuela Carneiro da Cunha aparece nas referências também voltada à questão 

negra, com o título: Sobre os silêncios da lei — lei costumeira e positiva nas alforrias de 

escravos no Brasil, no século XIX, publicado no livro: Antropologia do Brasil: mito, história, 

etnicidade. Nenhum desses textos são citados no corpo do texto. Nesse caso, a antropologia 

encontra-se ausente no trabalho.  

A temporalidade da pesquisa traz outra peculiaridade em relação aos trabalhos 

analisados até aqui. O período está entre 1850 a 1888, o que nos leva a apontar uma 

temporalidade de curta duração para o estudo. E mais, o foco nas mudanças históricas está 

presente na pesquisa, principalmente as transformações que estavam em curso no Império e 

na Província do Mato Grosso, no sentido do aprofundamento das relações capitalistas, "(...) 

com o intuito de compreender como se deu no país o avanço das forças produtivas e das 

estruturas mentais que permitiram a superação da escravidão (...)".
128

 Contudo, teoricamente, 

os estudos do Cotidiano representam, muitas vezes, um congelamento do tempo histórico, 

necessário para a captação do vivido no dia a dia. Assim, muito embora a temporalidade curta 

e a perseguição de processos de mudanças, as atividades cotidianas retratadas no texto, tanto 

da vida dos cativos quanto da vida urbana em Cuiabá são denotativas de uma verdadeira 

etnografia histórica, realizada no tempo curto.  

As afirmações acima podem ser esclarecidas com a reflexão em torno da forma de 

construção da tese de Luiza Rios Ricci Volpato. Com efeito, o modelo narrativo é 

predominante. As primeiras páginas da introdução são dedicadas a contar um caso de 

assassinato envolvendo um escravo e um feitor, com uma grande riqueza de detalhes, 

extraídos das fontes criminais. Justificando a inserção desse relato logo no início do texto, a 

autora diz que tais narrativas servem para a reconstrução do cotidiano escravo e cuiabano. E 

afirma, no último parágrafo da introdução:  

A leitura desses documentos permitiu que a história de pessoas anônimas, 

que jaziam adormecidas nas caixas e livros dos arquivos, pudesse ser 
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recomposta e reescrita. Narrativas permeadas de emoção, cuja leitura fria e à 

distância se fazia quase impossível. Histórias de pessoas simples e comuns, 

personagens do cotidiano de Cuiabá, que vivendo sua própria realidade 

compuseram e deram vida à tessitura social. (...)
129

 

Desse modo, o modelo narrativo anunciado pela autora permite a reconstrução do 

cotidiano numa perspectiva claramente conectada à da etnografia histórica.  

A tese de doutoramente de José Carlos Barreiro: O cotidiano e o discurso dos viajantes: 

criminalidade, ideologia e luta social no Brasil do século XIX, foi defendida em 1988 e teve a 

orientação de Arnaldo Daraya Contier. O texto foi publicado em 2002, pela Editora Unesp, 

com título modificado: Imaginário e viajantes no Brasil do século XIX: cultura e cotidiano, 

tradição e resistência.
130

 O autor cursou graduação em História e Estudos Sociais pela Unesp, 

com mestrado na Unicamp, em História Social do Trabalho.
131

 A pesquisa tem duplo 

caminho, por um lado investiga o imaginário dos viajantes e por outro, reconstitui o cotidiano 

das lutas sociais das classes subalternas no século XIX brasileiro. Segundo o autor, o 

imaginário desses viajantes estava eivado pela ideologia do trabalho e da propriedade, e as 

classes subalternas brasileiras ainda não haviam incorporado tais noções de propriedade e 

ética do trabalho. Desse modo, o imaginário desses viajantes e o cotidiano das classes 

subalternas eram pautados pela diferença em relação a esses valores capitalistas. Para os 

viajantes, esses elementos, propriedade e ética do trabalho, estavam ausentes nas classes 

subalternas e é no plano do cotidiano que essas classes lutavam e resistiam à introjeção dessas 

ideologias. Com isso, a primeira parte investiga as representações dos viajantes e das classes 

trabalhadoras em luta em torno desses elementos, e a segunda parte, investiga as práticas 

sociais, identificando a luta e a resistência dos trabalhadores à introjeção de tais valores. As 

fontes são basicamente os relatos dos inúmeros viajentes que visitaram o Império no século 

XIX.  

Nota-se, na exposição do objeto de estudo de Barreiro, uma confluência entre a Nova 

História, representada pelo estudo do Imaginário e do Cotidiano, com os postulados do 

Marxismo Cultural, representados por estudos que se voltam ao cotidiano operário para nele 

observar os processos de luta de classes, nesse caso, vistas sobre a ótica da luta entre a 

introjeção da ideologia do trabalho e da propriedade e a resistência ao processo pelas classes 
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dominadas. Esse aspecto é central no texto e determinante no que diz respeito às referências 

bibliográficas da pesquisa. E mais, é possível aferir ainda a presença de outras referências 

mais próximas da Nova História Cultural. Entre os autores da Nova História temos Alain 

Corbin, com Saberes e Oderes, Le Goff com o livro: Para um novo conceito de Idade Média, 

e com o volume nouveaux problemes, do Faire de L´Histoire e Robert Mandrou com La 

France aux XVIIe. et XVIIIIe. siècles. Entre os autores da Nova História Cultural temos Peter 

Burke, com o artigo El "descobrimiento" de la cultura popular, Robert Darnton com O 

grande massacre dos gatos, e da Microhistória, Carlo Ginzburg com O queijo e os vermes. 

Aparecem ainda Bakthin, Foucault, Todorov. Entre os marxistas ingleses, temos quase toda a 

bibliografia de Thompson e Hobsbawm e ainda Cristopher Hill. A presença do marxismo 

também é fundamental nas referências do texto, com Marx e Engels e principalmente seus 

discípulos da Escola de Frankfurt, com destaque para textos de Adorno e Horkheimer e 

Walter Benjamin. Foucault e Norbert Elias também são referenciados.  

A utilização dessas referências teóricas ocorre de maneira confluente. Por exemplo, o 

conceito de imaginário é trabalhado juntamente com a noção de modernidade em Habermas, 

ao mesmo tempo associado ao conceito de representações. Com isso, o texto analisa, no 

primeiro capítulo, as representações da modernidade que irão compor o imaginário dos 

viajantes estrangeiros que vêm ao Brasil. E mais, ao conceito de modernidade incluem-se as 

noções ideológicas de propriedade e trabalho, noções que passam a compor o imaginário e as 

representações dos viajantes sobre as classes subalternas brasileiras. Para tanto, as referências 

se sobrepõem e em apenas 4 páginas são citados Weber, Habernas, Kant, Clastres, Dobb, 

Parain, Marx, Foucault, Le Goff e Thompson.
132

 Outras associações do tipo são realizadas na 

pesquisa, como A revolução e o imaginário popular, subtítulo do capítulo A cidade e a 

política.
133

 

Afora essa parte inicial do primeiro capítulo, em que essa confluência é mais presente, 

na maior parte do texto as referências aos franceses da Nova História se fazem de forma 

isolada e mais tímida. Le Goff,
134

 por exemplo, é citado apenas duas vezes ao longo da 

exposição, o mesmo ocorrendo com Corbin, citado três vezes como referência para a 

associação entre odores e o mundo social burguês.
135

 As demais referências também passam a 

aparecer de forma isolada, sendo Thompson o autor mais citado como referência importante 
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sobre estudos da cultura operária e dos trabalhadores.
136

 Ginzburg e Burke aparecem como 

referência para estudos da cultura popular e são citados juntos quando o autor reflete sobre 

esse conceito e sua relação com a luta social, através da aceitação ou não da ideologia 

burguesa entre a cultura popular.
137

 Curioso é a utilização dos conceitos de Representações e 

Práticas Sociais. A parte I do trabalho é nomeada como As representações, e o conceito é 

amplamente utilizado em associação com imaginário em toda essa parte. A parte II do texto é 

nomeada Das representações às práticas sociais e a forma de utilização teórica dessas noções 

parecem muito próximas daquelas preconizadas por Roger Chartier no livro: A História 

Cultural: Entre práticas e representações. Contudo, não existe nenhuma menção ao autor no 

texto e nas referências.  

Se por um lado as referências teóricas são bastante variadas na tese de Barreiro, por 

outro, a Antropologia ocupa pequeno espaço. O único antropólogo referenciado é Pierre 

Clastres, com A Sociedade contra o estado. Outra referência é o lingüista Tzvetan Todorov, 

com A Conquista da América: a questão do outro. Os autores são citados juntos como 

referência para o trabalho com o conceito de alteridade.
138

 Outras referências são feitas a 

Clastres, sobretudo quando o autor cita a cultura indígena.
139

 

A temporalidade da pesquisa de Barreiro, o século XIX, indica a inserção do tema na 

média duração. Contudo, podemos perceber, na pesquisa, a coexistência do tempo curto, das 

mudanças históricas e do tempo médio e da longa duração, isto é, das permanências. Por um 

lado, ao esmiuçar o cotidiano das classes subalternas em um século, a pesquisa persegue as 

permanências, típicas da História do Cotidiano. E mais, estudar o imaginário dos viajantes 

europeus também insere a pesquisa na longa duração, pois o imaginário carrega 

representações que possuem longa data. Por outro lado, ao procurar perceber os valores 

ideológicos do capitalismo, propriedade e trabalho, ideologia que vinha em formação no final 

do século XVIII e início do século XIX, e mais, ao analisar como essa ideologia era imposta 

às classes subalternas brasileiras no século XIX e a luta dessas classes em resistir a essa 

ideologia, o que o trabalho persegue são as mudanças que tais valores trazem no cotidiano 

desse trabalhadores.
140
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Por fim, o modelo de exposição narrativo é predominante na pesquisa de Barreiro. A 

utilização sistemática e o recurso às citações diretas dos relatos dos viajantes fazem com o 

texto esteja recheado de narrativas de situações e cenas que reconstroem o cotidiano das 

classes subalternas do Império. Através desses relatos, os variados personagens do trabalho 

emergem e dão vida ao texto, com escravos, negros livres, trabalhadores livres e assalariados, 

fazendeiros e patrões compondo a narrativa do texto. Ao mesmo tempo, as análises colocam-

se lado a lado com a narrativa, quando o autor contrapõe as representações e as práticas 

sociais, sempre em associação com a bibliografia.  

4.7. História da Infância 

Como desdobramento natural da História da Família, a História da Criança é também 

realizada pelos historiadores da USP ligados ao CEDHAL. Identificamos três trabalhos com 

essa temática, que, assim como aqueles ligados à História da Família, mobilizam práticas 

metodológicas da Demografia histórica e mobilizam ainda, conceitos da História das 

Mentalidades e da História do Cotidiano. Duas dessas pesquisas abordam as crianças negras, a 

primeira delas tem foco nas crianças escravas e e segunda nas crianças abandonadas,
141

 

abordando inúmeros aspectos do cotidiano dessas crianças. A outra aborda a criança como 

componente familiar, no período de transição da mão-de-obra escrava para a mão de obra 

livre.
142

 Nenhuma dessas pesquisas foi publicada.   

4.8. História simbólica 

Dois trabalhos foram incluídos nesse corpus por guardarem relações com a Nova 

História e com a Antropologia Simbólica. Ambas as pesquisas trabalham com estudo do 

simbolismo em perspectiva histórica, um deles dedicado ao estudo do aparato simbólico da 

colonização portuguesa, com foco na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII
143

 e o outro 
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estuda a construção do Bandeirante como símbolo do homem paulista, pelos intelectuais e 

historiadores do estado. Ambos também não foram publicados.
144

 

4.09. História das Festas  

Por fim, a História das Festas, tema também fruto do diálogo com a Nova História, dá 

origem à tese de doutoramento, no PPGH-USP, com estudo voltado às festas religiosas, 

cívicas e de carnaval no município de São Luis de Paraitinga. O estudo analisa, através dessa 

manifestação cultural, aspectos das mentalidades, da sexualidade, da família, e da vida 

cotidiana. O estudo também não foi publicado.
145

 

4.10. Conclusão.  

O conjunto de trabalhos historiográficos produzidos pelos historiadores uspianos, entre 

1985 a 1994 e analisados nesse capítulo, mostrou inúmeros aspectos do diálogo do PPGH-

USP com a Nova História e ainda com a Antropologia. Com efeito, notamos que os autores e 

os trabalhos da Nova História ocuparam posição central nesse corpus, ainda que autores 

associados à Nova História Cultural, à Micro-História Italiana e ao Marxismo Cultural 

também estivessem presentes. A Antropologia, por sua vez, esteve presente diretamente em 

grande parte das pesquisas analisadas e sua ausência em outras pesquisas não diminuiu os 

efeitos da antropologização da história que podem ser percebidas nessas dissertações e teses.  

Com relação ao diálogo com os franceses da Nova História, podemos apontar que os 

temas de pesquisa aplicados à realidade histórica brasileira tiveram clara inspiração nos temas 

da Nova História, propostos pelos Annales da terceira geração. Em muitos trabalhos, essa 

filiação estava claramente descrita na introdução da pesquisa, em outras, foi possível aferir 

essa filiação pelas referências bibliográficas, citadas ou não no corpo do texto. Desse modo, o 

diálogo conceitual e teórico foi uma constante em todas as pesquisas aqui discutidas. Em 

todos os temas em que realizamos uma análise mais detida, através das obras publicadas, 

pudemos perceber que o tema central foi pesquisado em confluência com outros temas. Nos 

estudos em História da Família, as Mentalidades, a Sexualidade e o Cotidiano foram 

trabalhados de maneira correlata. No estudo do Imaginário analisado, esteve presente o tema 
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das relações entre Representações e Práticas Sociais. Na História da Sexualidade, mais uma 

vez observamos essa confluência com as Mentalidades, o Imaginário, a História da Família e 

do Cotidiano como temas correlatos. Na História das Mentalidades, notamos que a História de 

Gênero, Imaginário Religioso, Práticas e representações simbólicas caminharam juntos no 

mesmo estudo. Os estudos da História da Religiosidade também seguem mesma tendência, 

com a História das Mentalidades, do Imaginário e da Cultura Popular como elementos 

temáticos que integram esses estudos. Na História do Cotidiano, mais uma vez temos a 

repetição dessa tendência, pois temos o tema associado aos estudos do Imaginário, em um dos 

estudos. Ao mesmo tempo, nesse tema a confluência com a História Social de Thompson e 

mesmo com a História de viés marxista, esteve presente.  

Além disso, o estabelecimento de relações entre a realidade histórica europeia e do 

Brasil Colonial fez com que, metodologicamente, os trabalhos analisados buscassem 

referências bibliográficas entre os franceses da Nova História, fortalecendo o diálogo entre os 

historiadores franceses e brasileiros. Notamos ainda que não houve exclusividade nesse 

diálogo, como já apontado, outras correntes historiográficas antropologizadas também 

ocuparam espaço na bibliografia e nas notas de rodapé das dissertações e teses investigadas. 

Outro aspecto desse diálogo é que a maioria das pesquisas investigadas estabeleceu diálogos 

entre si, com os autores uspianos citando os trabalhos dos seus pares e de outros historiadores 

que, então, produziram dentro dos temas da Nova História antropologizada.  

Outro ponto interessante nessa operação historiográfica é a mescla de diferentes 

referências teóricas num único texto. Esse procedimento pôde ser observado na maioria dos 

estudos aqui analisados. Nesse sentido, ao lado dos franceses da Nova História, notamos a 

presença dos teóricos da arte Panosky e Gombrich, dos linguistas Bakhtin e Barthes e do 

filósofo historiador Foucault, o último presente na bibliografia de todos os trabalhos 

analisados. E mais, os estudos de Thompson, Gruzinski e Le Goff, Roger Chartier, Robert 

Darnton e Michele Perrot aparecem juntos em alguns momentos. Ainda nesse ponto, 

observamos a presença de Ginzburg, Thompson, Foucault, Marx, Dobb, às vezes, num único 

trabalho.  

A questão das fontes é outra face que reforça as ligações dessas pesquisas com os 

Annales da terceira geração e das gerações anteriores. A máxima: tudo é fonte para a história, 

foi levada bastante a sério nesses trabalhos. As fontes eclesiásticas, aliás, uma das principais 

fontes dos historiadores da Nova História, foi utilizada na grande maioria dessas pesquisas. 
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Ao lado dessas, observamos a utilização de fontes oficiais, normas da Igreja, fontes 

iconográficas, testamentos e inventários, processos criminais, relatos de cronistas católicos e 

viajantes europeus, fontes escolhidas para atingir os fins propostos nas pesquisas.  

Como defendemos nessa tese, a Antropologia esta presente nas pesquisas analisadas, em 

primeiro lugar, pelos temas da Nova História. E mais, aferimos a presença de antropólogos 

em muitas dessas pesquisas. Em algumas delas os trabalhos da Antropologia forneceram 

conceitos, proposições teóricas e modelos de explicação. Em outros momentos, a 

Antropologia contribuiu com o conhecimento antropológico sobre as tribos indígenas, citados 

amplamente em alguns dos textos. E ainda, o tempo estrutural e a narrativa etnográfica são 

outros elementos teóricos que, oriundos do diálogo da Nova História com a Antropologia, 

também se fizeram presentes nesse corpus. A utilização dos estudos antropológicos, muitas 

vezes dedicados a sociedades primitivas bastante distantes do contexto brasileiro e, em outros, 

dedicados a tribos brasileiras em estudos realizados com tribos contemporâneas, sugere mais 

uma vez intenso diálogo teórico e metodológico desse corpus com os estudos antropológicos.  

A esmagadora maioria das pesquisas utiliza as categorias do tempo longo e estrutural e 

mesmo quando voltadas a temporalidades curtas, tiveram pouca ou nenhuma preocupação 

com processos de mudança histórica. A preferência pelo período Colonial e Imperial 

estabelece relações com a Nova História, essa quase que exclusivamente dedicada ao Antigo 

Regime. Ao mesmo tempo, a forma narrativa, presente também na maioria das pesquisas, 

mais uma vez sugere semelhanças entre as historiografias francesa e brasileira. Por fim, a 

dedicação a temas fechados como Família, Mentalidades, Cotidiano, Imaginário fez com que, 

nesses trabalhos, a visão da História Total fosse negligenciada, mais uma vez fortalecendo as 

relações entre a historiografia francesa e brasileira, ambas em migalhas, na acepção de Dosse.  

A antropologização da historiografia uspiana ligada à Nova História fora efetiva e 

facilmente observável nesse corpus. Os temas da Nova História foram praticados pelos 

autores uspianos, com referências aos franceses e a outras correntes da antropologização da 

História feitas de forma explícita. A Antropologia esteve presente de forma prática, pela 

citação de antropólogos e de seus estudos, mas também esteve presente de forma teórica. A 

primazia do tempo longo e estrutural e a forma narrativa de construção dos textos são 

indicativos da antropologização da historiografia uspiana.  
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Considerações finais 

 

Os estudos de História da Historiografia têm mostrado a complexidade do fazer 

histórico. A fabricação dos textos historiográficos encontram em Certeau teoria explicativa 

coerente e elucidativa. Contudo, as características intrínsecas a essa fabricação, tais como a 

reflexão teórica e as práticas metodológicas são ainda mais difíceis de perceber quando 

levamos em consideração os dois problemas que nos propomos a discutir nesse trabalho: a 

relação da História com a Antropologia e as relações da Historiografia brasileira com a 

Historiografia francesa. 

O relacionamento teórico e metodológico dos historiadores com outras áreas do 

conhecimento é parte constituinte do saber historiográfico pelo menos desde o Renascimento. 

A busca dos historiadores pelas ciências auxiliares foi constante em toda a Modernidade e, no 

final do século XIX e início do século XX, assumiu características peculiares devido à 

ascensão das ciências do homem. Os desenvolvimentos teóricos e metodológicos da 

Economia, da Sociologia, da Psicologia, da Geografia e da Antropologia fizeram com que os 

historiadores percebessem a importância dos diálogos interdisciplinares que acarretaram 

modernização e maior cientificidade às pesquisas historiográficas. Esses diálogos assumiram 

características bastante variadas na historiografia global e encontraram entre os historiadores 

franceses dos Annales um dos campos de maior florescimento.  

Com efeito, o diálogo interdisciplinar talvez é o que melhor caracteriza as várias 

gerações dos Annales. Se na primeira geração o diálogo deu-se com a Sociologia; na segunda 

geração foram a Economia e a Geografia as grandes interlocutoras. A terceira geração, por 

sua vez, encontrou na Antropologia sua interlocutora privilegiada, embora a Linguística tenha 

também sua importância. De forma geral, na França, esses diálogos ocorreram em tom de 

disputa e conflito institucional, com claros desdobramentos epistemológicos. A terceira 

geração, herdeira de uma consolidação institucional e de um relativo sucesso no campo 

acadêmico francês, viu-se ameaçada pela Antropologia estruturalista, que, capitaneada por 

Lévi-Strauss, parecia colocar em xeque a hegemonia dos Annales. A Nova História reclama 

filiação aos fundadores dos Annales ao mesmo tempo em que estabelece rico diálogo com 

aqueles que a ameaçavam. A antropologização da Nova História é o efeito epistemológico 

mais claro desse conflituoso diálogo.  

A antropologização da Nova História, tema central do primeiro capítulo, modificou 

importantes aspectos do saber historiográfico dos Annales. A emergência de novas 

concepções do tempo histórico, agora mais estrutural e preocupado com as permanências em 
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detrimento das mudanças, é um dos aspectos teóricos principais. Em decorrência dessa 

mudança teórica fundamental, a incorporação do olhar antropológico fora responsável pela 

abertura da maioria dos novos temas que fizeram o sucesso da Nova História. A História das 

Mentalidades, do Imaginário, da Família e da Infância, da Sexualidade, do Cotidiano, da 

História Simbólica, das Festas e dos Povos sem História são alguns dos temas que se 

originaram a partir desses contatos interdisciplinares da Nova História com a Antropologia. E 

ainda, metodologicamente, podemos apontar a ampliação das fontes de pesquisa e o modelo 

hermenêutico de interpretação como outros frutos desse diálogo. A forma de exposição 

narrativa, quase etnográfica, é outra característica marcante desses estudos antropologizados. 

A Historiografia brasileira, acompanhou, a seu modo, os movimentos da historiografia 

global. Antes mesmo da formação do campo acadêmico e historiográfico, historiadores 

mantiveram contatos interdisciplinares com as Ciências Sociais. Capistrano de Abreu, Em 

Capítulos de História Colonial, buscou na sociologia weberiana aspectos teóricos 

fundamentais para sua pesquisa sobre o Brasil e os brasileiros. Gilberto Freyre, embora 

inserido no campo historiográfico norte americano, local de suas pesquisas, não deixa de ser 

exemplar. Sua formação em Antropologia, e sua interlocução com essa e outras Ciências 

Sociais, esteve a reboque do seu Casa Grande e Senzala. Sérgio Buarque de Holanda é outro 

que, antes mesmo da criação da nossa primeira universidade, buscou na Sociologia de Weber 

e na Psicologia aspectos teóricos fundantes de Raízes do Brasil. Caio Prado Junior, por sua 

vez, encontra na Economia e na Geografia suas parceiras, com o Marxismo em primeiro 

plano. Aos clássicos citados, outros nomes poderiam ser acrescentados.  

Mostramos, no segundo capítulo, que, nos anos 30, com a criação da Universidade do 

Distrito Federal e da Universidade de São Paulo, a Historiografia brasileira encontra, na 

academia, palco privilegiado para sua institucionalização, superando a institucionalização 

ocorrida nos Institutos Históricos. Na universidade, preocupada inicialmente com a formação 

de quadros docentes para o Ensino Secundário e Superior, a formação do historiador irá 

ocorrer de forma correlata com a do professor. Nesse duplo intento, a importação de mestres 

estrangeiros, franceses em especial, será a grande responsável pela inserção dos estudantes 

brasileiros aos desenvolvimentos historiográficos europeus. Jovens professores franceses, que 

mais tarde irão ocupar importantes postos na historiografia francesa, dão aulas no Brasil e 

formam as primeiras gerações de historiadores acadêmicos no país.  

Embora o período de permanência desses mestres tenha sido curto, as relações 

acadêmicas e mesmo afetivas mantiveram-se por longo tempo. A criação, nos anos 50, da 

Revista de História da Universidade de São Paulo é exemplar de como os historiadores 
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brasileiros buscaram inspiração nos Annales. Mais tarde, nos anos 60 e 70, a Ditadura Militar 

e os expurgos que se seguiram foram outros fatores que acentuaram os vínculos dos 

historiadores brasileiros com os historiadores franceses. Perseguidos, muitos estudantes e 

docentes da área de História foram estudar nos Estados Unidos e na Europa, na França, em 

especial. Uma vez por lá, tomavam contato direto com os historiadores dos Annales e, 

principalmente, com as discussões teóricas e metodológicas que enriquecem o fazer 

historiográfico. De volta ao Brasil, trazem na bagagem a vanguarda dos movimentos 

historiográficos europeus e norte-americanos. 

A esse processo, somam-se, nos anos 70, as reformas no sistema de pósgraduação 

brasileiro, paradoxalmente, obra dos militares. Essas reformas significaram ampliação dos 

lugares de produção e acabaram sendo as grandes responsáveis por uma diversidade temática, 

teórica e metodológica que conferiu ao campo historiográfico brasileiro uma grande 

complexidade, na década de 80 e 90. Nesse período, as matrizes teóricas observáveis na 

historiografia brasileira são bastante variadas e acompanham, de certa forma, os 

desenvolvimentos historiográficos norte-americanos e europeus. O Marxismo, antes 

hegemônico, cede espaço para novas correntes teóricas e, entre elas, destacamos às 

conectadas à antropologização da História.  

Com efeito, a Nova História assume importante lugar como referência teórica e 

metodológica no campo historiográfico brasileiro, no período. Em praticamente todos os 

programas de pós-graduação do país, suas referências estiveram presentes. Ao lado delas, 

observamos presença dos estudos da Nova História Cultural, do Marxismo Cultural e da 

Microhistória. Quantitativamente, esses estudos perfizeram quase 15% das teses e 

dissertações do período entre 1985 a 1994. Embora com percentual certamente tímido e 

marginal, esses estudos alcançaram certa notoriedade, em parte pela novidade que 

representavam e sobretudo pelo amparo do mercado editorial brasileiro, que publicou 

dissertações e teses produzidas dentro dos temas da Nova História.  

A antropologização de parte da historiografia brasileira ocorreu através do contato e do 

diálogo estabelecido pelos historiadores brasileiros com a Nova História e as outras correntes 

historiográficas antropologizadas. Observamos que a Nova História era a interlocutora 

privilegiada e, através dela, os historiadores brasileiros estabeleciam diálogo com a 

Antropologia. No terceiro capítulo, dedicado a aferir a presença da Nova História no PPGH-

USP, palco privilegiado desse diálogo e de nossa investigação, observamos que dissertações e 

teses foram produzidas tendo como inspiração os temas da Nova História. Inseridos em sua 

maioria na realidade histórica brasileira, estudos de História das Mentalidades, do Imaginário, 
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da Família e da Infância, do Cotidiano, da Sexualidade, das Festas, da História Simbólica e 

dos Povos sem História produziram textos historiográficos significativos da antropologização 

da historiografia uspiana. Percebemos, em grande parte das pesquisas publicadas, presença 

marcante dos estudos antropológicos. Com isso, a historiografia uspiana participa da 

antropologização da história, em primeiro lugar pelos temas da Nova História e, através deles, 

estabelece contatos diretos com a Antropologia.  

Aplicando as reflexões de Certeau em nosso objeto, percebemos que esse corpus de 

textos historiográficos foi produzido a partir da articulação do lugar e suas práticas. Notamos, 

no terceiro capítulo, o perfil dos orientadores da maior parte dessas pesquisas, que em sua 

maioria tinham contatos diretos com os Annales. Outros orientadores, oriundos da História 

Social, acabaram indo em direção à Nova História orientando número pequeno de pesquisas 

na área. Por outro lado, existiam, no período, linhas de pesquisa e sub-linhas na área de 

concentração em História Social que indicavam claramente filiação aos Annales. E mais, a 

investigação na Revista de História, umbilicalmente conectada ao PPGH-USP, mostrou que 

os desenvolvimentos teóricos e metodológicos da Nova História circulavam amplamente 

pelas páginas da revista. O estudo do lugar e das práticas a ele conectadas revelou-se salutar 

na compreensão dos textos historiográficos.  

Analisando-os de forma mais detida, no quarto capítulo, conseguimos aferir com clareza 

as filiações desses estudos com a Nova História. Os temas, as teorias e os conceitos edificados 

pelos Annales estiveram fartamente presentes na fabricação desses textos. Percebemos, ainda, 

metodologias de pesquisa também com tais conexões. A ampliação das fontes (semelhantes às 

utilizadas pela historiografia francesa) e o recurso à bibliografia dos historiadores dos Annales 

foram aspectos marcantes. O diálogo historiográfico interno, isto é, entre os próprios 

historiadores uspianos é outra característica dessa produção. O recurso aos conceitos e teorias 

antropológicas foi outro aspecto aferido. Do ponto de vista teórico, conseguimos perceber a 

presença do modelo de tempo estrutural em todos os trabalhos investigados, ao lado da forma 

narrativa, predominante em muitos dos textos. Reconhecemos por fim, que a complexidade do 

fazer historiográfico não se explica em uma única tese, mas essa, sem dúvida, contribuiu para 

elucidar aspectos importantes dessa fabricação.  

A presença dos Annales como referência entre os historiadores brasileiros sempre fora 

uma questão amplamente aceita e difundida. Especificamente, com relação à presença da 

Nova História como referência na Historiografia Brasileira, pode-se dizer o mesmo, ou seja, 

todos os observadores concordam em apontar essas relações. Contudo, é preciso perceber que 

os Annales nunca exerceram uma presença hegemônica entre as referências teóricas dos 



198 

 

historiadores brasileiros. Até os anos 70, é fundamental perceber o papel exercido pelo 

marxismo como referência teórica na Historiografia Brasileira, ao lado, certamente, dos 

historiadores dos Annales da primeira e da segunda geração. Nos anos 80 e 90, momento em 

que a Nova História aporta por aqui, o campo historiográfico brasileiro havia experimentado 

grandes mudanças, estruturais e teóricas. O forte crescimento dos lugares de produção 

historiográfica, juntamente com sua democratização e interiorização, foram acompanhados 

por um forte processo de internacionalização, que fortaleceu os vínculos entre o campo 

historiográfico brasileiro e os movimentos da historiografia global. O resultado mais visível 

desse processo é a grande diversidade temática, teórica e metodológica, assumida pela 

historiografia brasileira de então.  

Essa tese conseguiu mostrar que a presença da Nova História no campo historiográfico 

brasileiro era efetiva, porém, jamais, hegemônica. Com efeito, aferimos que sua presença 

entre as dissertações e teses não ultrapassou 15% da produção, no período entre 1985 a 1994. 

Assim, trabalhos ligados aos temas da Nova História tiveram presença, certamente, tímida nos 

programas e mesmo no PPGH-USP. Contudo, o papel exercido pelo mercado editorial que 

publicavam os autores da Nova História e, ainda, as dissertações e teses produzidas nesses 

temas podem ter contribuído para a evidência alcançada pelos Annales da terceira geração na 

Historiografia Brasileira. Por fim, o diálogo com a Antropologia, que renovou aspectos 

teóricos e metodológicos e abriu os inúmeros temas dos Annales, contribuiu com a 

notoriedade assumida pela Nova História, na historiografia brasileira.  

O presente estudo, pode ser visto como ponto de partida, haja vista todas as 

possibilidades abertas à pesquisa que não foram contempladas nesse texto. A presença da 

Nova História em outros programas é um desses caminhos. Em muitos deles sua presença foi 

relativamente grande, em outros, nem tanto. As relações de irradiação historiográfica, a partir 

da Universidade de São Paulo, é uma das hipóteses para pensar a presença da Nova História 

em outros lugares de produção historiográfica. Outro caminho, é aquele conectado ao estudo 

da presença da Nova História e de outros movimentos historiográficos, a partir das revistas 

acadêmicas da área, algo que estudos recentes vem realizando. Em nossa pesquisa, a Revista 

Brasileira de História, e a Revista História: Questões e Debates, foram objeto de análise 

detida, mas cujos resultados não puderam ser incorporados ao presente trabalho.  

Por outro lado, o aprofundamento em questões teóricas, relativas à antropologização da 

historiografia brasileira, nas questões relativas ao tempo histórico e a forma narrativa, podem 

ser outro caminho de pesquisa relevante, tanto pelo volume de pesquisas ainda não analisadas, 

quanto pela necessidade de aprofundamento dessas análises, que podem revelar aspectos 
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novos acerca da historiografia brasileira, dos anos 80 e 90. A descontextualização observada, 

relativa ao uso da bibliografia estrangeira para responder a problemas de pesquisas dedicadas 

à realidade histórica brasileira, e ainda, ao uso estudos antropológicos realizados no século 

XX sendo citados em contraposição com fontes do século XVI, abrem, a meu ver, discussões 

fundamentais acerca da historiografia pós-moderna, como apontado por Frank Ankersmit.  

E ainda, as questões que envolvem o contexto histórico brasileiro, nos anos 80 e 90, 

aqui parcialmente discutidas, é outro caminho de pesquisa importante que essa tese abre. 

Como relacionar efetivamente um contexto histórico marcado pela crise econômica e pela 

abertura política com a produção historiográfica da Nova História? A diminuição gradativa do 

marxismo e ascensão da Nova História e de outros temas antropologizados guardam relação 

com esse contexto?  

E mais, alguns dos temas de pesquisa produzidos dentro das relações da historiografia 

brasileira com a Nova História, tais como a história simbólica, das festas e da infância, aqui 

não analisados detidamente por não terem sido publicados (procuramos respeitar o critério de 

seleção estabelecido) constituem caminhos específicos de investigação historiográfica ainda 

por realizar.  

Outro caminho aberto por essa pesquisa, é acerca de como os diálogos da historiografia 

brasileira com as correntes teóricas e metodológicas de outros contextos historiográficos 

nacionais puderam efetivamente contribuir para a compreensão da realidade histórica 

brasileira, isto é, a presença de conceitos, teorias e modelos não seria aquilo que Roberto 

Schwarz chamou de "ideias fora do lugar"? E dentro dessa reflexão, como pensar o 

posicionamento da historiografia brasileira na historiografia global? Produzimos uma 

historiografia madura, sólida teórica e metodologicamente, apesar dessas importações e 

apropriações? Alguns caminhos que pesquisas futuras poderão revelar.  

A antropologização da historiografia brasileira, tema central da tese, possui múltiplos 

caminhos e dimensões teóricas e metodológicas, e contribui, a nosso ver, com a compreensão 

do fazer historiográfico no Brasil.  
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