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3
CORRENTES HISTÓRICAS 

CONTEMPORÂNEAS

“O homem não é mais do que a série dos seus 
atos.” (Hegel)

Um gênero da história. Dessa maneira será entendida neste livro 
a história do tempo presente. A opção feita procura responder aos 
inúmeros questionamentos, dúvidas e desconfi anças envolvidos no seu 
reconhecimento como ciência por parte de alguns historiadores. Essa 
visão, ao mesmo tempo, aceita que a história possui limitações, mas não 
nega sua relevância. Como veremos nas páginas seguintes, discrepân-
cias e afi nidades não faltam quando se tenta estabelecer a metodologia, 
o objeto e o campo de atuação dentro dessa concepção da história.

Na procura pelas origens da história do tempo presente, Chau-
veau & Tétard (1999) apontam o fi nal da década de 1970 como o mo-
mento no qual se consolidou essa nova visão da história. As origens 
mais próximas, na caminhada para ser aceita entre os historiadores, se 
encontrariam em Marc Bloch e Lucien Febvre quando se remetiam, 
nas suas obras, à necessidade de se conhecer o presente para poder 
interpretar o passado.1 Mas, como todo começo, ainda na década de 

 1 Entre as décadas de 1970 e 1980, emerge uma grande pluralidade de denomi-
nações e concepções relacionadas com a história. Neste trabalho, em razão de 
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1970, pouco se produzia para sustentar a noção da história do tempo 
presente. Não houve uma grande obra de referência capaz de servir de 
paradigma para amparar essa interpretação da história. Dois artigos 
sobressaíram nessa evolução, ambos copilados na obra de Jacques Le 
Goff e Pierre Nora, “O retorno do fato”, do próprio Nora (1995), e 
“A história imediata” de Jean Lacouture (1995). Mesmo assim, esses 
autores reconhecem que a história do tempo presente seria feita de 
maneira mais competente por sociólogos, cientistas políticos e alguns 
bons jornalistas. 

Apontar o conteúdo dessas contribuições iniciais pode ser bas-
tante esclarecedor para compreender por que essa maneira de ver 
a história ganhou corpo entre os historiadores. Pierre Nora (1995) 
parte, para explicar a necessidade de se ter uma história do presen-
te, dos limites contidos no conceito de história contemporânea, tal 
como entendida até então. A periodização tradicional incluía, nesse 
conceito, um espaço de tempo longo, iniciado na Revolução Fran-
cesa e vigente até a década de 1970, momento em que ele escreve. 
Assim, essa conceituação, sustenta Nora, carregava uma armadilha 
e uma contradição. A armadilha se encontrava na sua inserção na 
periodização proposta pelos positivistas, inútil para explicar alguns 
acontecimentos recentes nesse longo espaço de tempo. A contradição 
emanava do item anterior. Afi nal, poderiam ser colocados, na mesma 
continuidade de tempo, fatos tão antagônicos e tão marcantes como 
as duas guerras mundiais e a própria Revolução Francesa? Por essa 
razão, Nora (1995, p.180) relembra que

[...] a rapidez das comunicações e a penetração das economias moder-
nas nas sociedades tradicionais, em resumo, tudo o que se costuma 
entender por “mundialização” assegurou uma mobilização geral das 
massas que, por trás do front dos acontecimentos, outrora repre-

  sua fi nalidade, abordaremos a história do tempo presente, a história imediata e 
a história a debate. Todas essas defi nições exaltam o posicionamento de Bloch 
e Febvre ao defenderem a necessidade de se estudar o presente para interpretar o 
passado. Ainda verifi camos que essas abordagens são as que mais se aproximam 
do campo do jornalismo, notadamente a história imediata e a história a debate.
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sentavam os civilizados da história. [...] essa vasta democratização 
da história, que fornece ao presente sua especifi cidade, possui sua 
lógica e suas leis: uma delas – a única que aqui desejamos isolar – é 
que a atualidade, essa circulação generalizada da percepção histórica, 
culmina num novo fenômeno: o acontecimento. 

As observações anteriores se revestem de grande signifi cado para 
o presente trabalho. Ao reconhecer a penetração de novos agentes nas 
sociedades tradicionais, Nora adianta alguns dos elementos princi-
pais, apontados nas décadas seguintes, como os responsáveis pelas 
mudanças sociais nas sociedades globalizadas. O acontecimento rápi-
do, expresso por Nora, antecipava um dos eixos nos quais se assenta 
a atualidade: a velocidade. Ainda destaca a revalorização que passa a 
ter o acontecimento nesse mundo veloz e em transformação. Dessa 
maneira, Nora realiza uma dura crítica ao pensamento positivista, 
notadamente aquele que defende que a história nasce quando o fato 
já aconteceu, motivo pelo qual seu campo de atuação e preocupação 
fundamental seria unicamente o passado. 

Como se pensar no passado se o presente está permeado por 
inúmeros acontecimentos relacionados a uma classifi cação incapaz 
de explicá-los? Nora não aceita tal visão, embora se aproveite da 
metodologia de trabalho defendida pelos positivistas para justifi car 
outras visões da história. Se o positivismo valoriza o acontecimento 
passado e acabado para criar um sentido, por que não usar esse mes-
mo procedimento com os fatos mais recentes? Tal questionamento 
implica a valorização e a preocupação com o acontecimento recente, 
mas sem perder o rigor e o procedimento já conhecido pela história 
na elaboração de outras grandes narrativas.

Nora aceita a infl uência decisiva dos mass media como fatores de 
destaque na valorização dos fatos do presente. Tal abordagem coin-
cide com a dos pensadores da Escola de Frankfurt, que valorizam 
os meios de comunicação de massa, nem sempre positivamente, na 
hora de defi nir a sociabilidade contemporânea. Uma coisa é a socie-
dade estar exposta cada vez mais aos meios de comunicação e outra 
é aceitar que os meios determinam comportamentos ou padronizam 
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atitudes. Tal anuência pressupõe a passividade social e a reação uni-
formizada nas respostas aos estímulos propostos pelos mass media. 
Hoje, sabemos que tal postura não corresponde à verdade, pois nem 
todas as camadas sociais fi cam expostas constantemente aos meios 
nem se encontram pesquisas ou dados sufi cientemente sólidos para 
realizar tal afi rmação. Nora aceita a relevância dos fatos tornados 
públicos pelos meios de comunicação. Vai mais longe e reconhece a 
dependência das notícias para se estar informado. Essa dependência 
dos meios, seguindo o raciocínio de Nora (1995, p.180-1) provocou 
mudanças, pois

[...] a partir da condição de que o presente, dominado pela tirania do 
acontecimento, fi cou proibido de residir na história, fi cou entendido 
que a história seria construída sobre o acontecimento. [...] É aos mass 
media que se deve o reaparecimento do monopólio da história. De 
agora em diante esse monopólio lhes pertence. Nas nossas sociedades 
contemporâneas é por intermédio deles e somente por eles que o 
acontecimento marca a sua presença e não nos pode evitar.

Os meios de comunicação se tornaram, segundo Nora, a condição 
da existência dos fatos. Isso não signifi ca que os episódios mais rele-
vantes se encontrem sempre neles. Acontece que, sem a divulgação 
na mídia, raramente tornam-se conhecidos, fi cando a impressão de 
nunca existiram. As afi nidades entre o acontecimento e os veículos 
de comunicação de massa são tão intensas que pareciam, de acordo 
com ele, inseparáveis. Nora alerta para a parcialidade dos meios na 
representação dos fatos. Ao noticiar uma guerra, eles divulgam parte 
dela, não a sua totalidade. Assim, por exemplo, uma cena de atro-
cidades não representa a totalidade do acontecimento. Entretanto, 
para a maioria da sociedade, essas imagens acabam prevalecendo, 
perdendo-se, dessa forma, a possibilidade de criar um debate ou 
discussão relacionados a motivações, jogo de interesses, desdobra-
mentos, implicações e demais fatores envolvidos no evento.

Dessa maneira, o sensacionalismo torna-se um dos elementos 
constitutivos da contemporaneidade e a sociedade passa a buscar 
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nele o inusitado, o singular, o espetacular, o insólito, resultando 
num processo de desvirtuação dos fatos.2 Ainda, na explanação rea-
lizada pelo autor, a junção dessa característica com a modernização 
e a rapidez oferecida pelos meios fez que o acontecimento chegasse 
para o historiador de uma maneira nova e diferente daquela mais 
tradicional, tal como era vista pelos positivistas. Efetivamente, na 
contemporaneidade, os fatos chegam ao conhecimento do historiador 
antes de se saber o desfecho fi nal. 

Nora, diante dessa situação, sugere alguns cuidados para quem 
estuda os fatos do presente. Alerta, enfaticamente, para o caráter 
emotivo gerado pelos meios de comunicação. Efetivamente, a ex-
posição de determinados fatos, descontextualizados e recortados, 
desperta a emotividade e não a racionalidade ou, como ele afi rma, 
“é bom se precaver, pois a realidade propõe, mas é o imaginário que 
dispõe”. Lembra que para o historiador, acostumado a trabalhar 
com fatos enquadrados dentro de uma racionalidade social, política, 
cultural e econômica, ocorre, sim, um problema de interpretação do 
acontecimento vindo dos meios de comunicação. Não se pode deixar 
levar pelo extraordinário, pelo descontextualizado, sob o risco de 
se aproximar do mundo do imaginário, do irreal. Ainda devem ser 
lembrados os fi ltros aplicados no próprio jornal desde a chegada da 
notícia até sua publicação. 

As colocações anteriores alertam o historiador, pois “as mas-
sas” vão procurar nesses acontecimentos valores ou situações nas 
quais reconheçam alguns fatos ocorridos com elas “como podem 
ser assuntos ligados a seus dramas, seus mistérios, sua estranheza, 
sua poesia, sua tragicomicidade, seu poder de compreensão ou bem 
valores com os quais se identifi que como o luxo, grandiosidade e 
gratuidade” (ibidem, p.184). Ocorre uma transformação/inversão 
dos valores na sociedade, pois, se a razão histórica buscava um sen-

 2 Essa transformação no jornalismo fi cou conhecida pela busca da novidade, do 
furo, do que chamasse a atenção do público. Assim, por exemplo, informar 
que o homem mordeu o cachorro seria uma notícia válida. Já o contrário não 
interessava, por ser o habitual, aquilo com que estamos acostumados. 
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tido nos acontecimentos, na sociedade dos meios de comunicação de 
massas nem sempre se vê a totalidade, razão pela qual a veiculação 
dos fatos sofre uma releitura nem sempre desejável e muito menos 
com uma fi nalidade clara e defi nida. O espaço para inserir distorções 
e manipulações nos meios de comunicação é amplo. Nada impede 
que cheguem a ser apresentados de maneira totalmente contrária 
para atender a particularidades e situações que benefi ciariam deter-
minados grupos ou pessoas.

O acontecimento, por causa da rapidez das transmissões, ganha 
dimensões nunca pensadas até esse momento. Os prazos a cada dia 
são encurtados, abrindo-se as possibilidades das incertezas e das 
dúvidas e, principalmente, o desenvolvimento da tragédia conside-
rada como geradora da emotividade das massas. Por essa razão, Nora 
sugere que a história contemporânea poderia iniciar-se pela frase 
“eu aí estava...”, o perigo reside, justamente, na carga afetiva de tal 
constatação e nos desdobramentos que gera. O acontecimento, ao 
se tornar do domínio das massas, pelo seu caráter emotivo e afetivo, 
perde sua objetividade. 

A massifi cação, alerta Nora, teoricamente traria repercussões 
pouco desejáveis para a sociedade. Com ela se perde a objetividade e 
se submerge num oceano representado por uma sociedade de massas, 
na qual os compromissos individuais encontram-se desvirtuados. 
A rigor, sugere Nora, tudo seria de todos, mas ninguém se sentiria 
tocado na sua responsabilidade de cidadão. A participação efetiva 
perde espaço, tornando-se um procedimento marcado por fortes 
doses de alienação, impotência, distanciamento e falta de autono-
mia.3 Com essa impalpável realidade da vida contemporânea, que 
se chama opinião e que se propaga via publicidade, existe um risco 
de se chegar ao autoritarismo pela adoção do espetáculo e pela falta 
de criticidade e de participação. 

Nora (1995, p.186) mostra um cenário bastante negativo ao 
perceber que

 3 Novamente, vemos nessa concepção de Nora (1995) a infl uência do pessimismo 
dos autores ligados à Escola de Frankfurt.
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[...] a informação perdeu sua neutralidade de órgão de simples trans-
missão. Ela não era por natureza, apesar das distorções superiores, 
senão uma correia de transmissão, um ponto de passagem obrigató-
rio. O acontecimento era emitido, transmitido e recebido. [...] ora, 
considerado globalmente, o sistema informativo dos media fabrica 
o ininteligível. Bombardeia-nos como um saber interrogativo, sem 
núcleo, sem sentido. 

Por trás do espetáculo contemporâneo proporcionado pelo acon-
tecimento, ocultam-se tendências destinadas a impedir qualquer 
transformação social. Seria correto afi rmar que no processo de mu-
dança acontece uma guerra de informações destinada a minimizar 
a relevância do acontecimento que representa a ruptura necessária 
para pôr em xeque o equilíbrio no qual a sociedade – objeto de 
transformação – assentava os valores e normas de funcionamento. 
Nora defende que, na contemporaneidade, o caráter revolucionário 
se perde. O acontecimento chega através de um sistema de informa-
ção que não informa, e, consequentemente, acontece a integração 
num sistema mais conservador proposto pelos próprios meios de 
comunicação.4

Segundo Nora, nossas sociedades contemporâneas se caracteri-
zariam por esse “estado de superinformação perpétua e de subinfor-
mação crônica”. Em razão dessa situação, o historiador do presente 
teria a missão de separar, nas suas narrativas, o real do imaginário, 
o espetacular do que possa ser importante, para elaborar textos 
sufi cientemente sólidos e consistentes impregnados, sim, de fatos 
importantes para reconstituir a realidade. Dito de outra forma, Nora 
indica um caminho interessante para analisar os fatos mais contem-
porâneos. Eles deveriam ser inseridos dentro de suas contradições 
sociais, evitando-se, dessa maneira, que caiam num vazio sem sen-

 4 Nora (1995) oferece um exemplo bastante ilustrativo de como os meios de 
comunicação podem não despertar nenhuma preocupação social. Na antiga 
ex-URSS, as notícias dos jornais se centravam na transcrição de notícias do par-
tido, datas de aniversários, descrição de festas, realizações, ou seja, sem grande 
valor para as pessoas que permaneciam anestesiadas com essas informações. 
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tido, onde podem chamar a atenção, apenas, pela espetacularização 
e não por seu signifi cado social. O acontecimento, na visão de Nora, 
“testemunha menos pelo que traduz do que pelo que revela, menos 
pelo que é do que pelo que prova”. Ele seria um espelho da sociedade, 
uma abertura para entender as relações sociais, inclusive para ques-
tionar a ordem estabelecida e identifi car as novas forças emergentes 
na tentativa de mudança. 

Assim, completa Nora, o imediato torna a interpretação de um 
acontecimento mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque choca, 
chama a atenção e desperta interesse. Mais difícil porque se manifesta 
na sua totalidade na hora em que ocorre e ainda não se sabe que rumo 
pode tomar por não estar acabado. Cada acontecimento é originado 
por diversas causas provenientes de diversos lugares, razão pela qual 
o historiador do fato recente deve saber cruzar os elementos que o 
compõem e determinam. Tal procedimento não representa nenhu-
ma novidade, pois é isso que as concepções anteriores de história 
já vinham sugerindo. Por isso, sugere descobrir a semelhança de 
fatores existentes, entre o acontecimento recente e o passado, como 
elemento-chave para que o historiador possa expor determinados 
desdobramentos dos episódios estudados. Adotar a história do 
presente não implica, de maneira alguma, descontextualizar, inovar 
na metodologia ou adotar novos objetos a serem pesquisados. Tal 
como Nora sugere, abraçar a história do presente implica assumir a 
função crítica e o exercício metódico e decodifi cador do historiador, 
contextualizando, cruzando informações e apresentando a trama 
dos acontecimentos sempre com uma fi nalidade clara: aumento da 
consciência social.

As contribuições de Nora, em 1974, data na qual publica o texto 
preocupado com o tema do fato, sobressaem por vários motivos, 
dentre os quais o que mais nos interessa refere-se à ligação do acon-
tecimento com a mídia e aos perigos que tal aproximação implica. 
Os desdobramentos dessas refl exões colocariam em cena o ponto de 
vista de François Bédarida (1996), apontado como um dos primei-
ros historiadores preocupados com a sistematização da história do 
tempo presente, a elaboração do seu campo de atuação e a sistema-
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tização da relevância da volta do acontecimento tal como proposto 
por Nora. 

A intensa movimentação de Bédarida resultou na criação, em 
1978, na França, no Instituto de História do Tempo Presente 
(IHTP). Nele, esse autor vislumbrava uma oportunidade para de-
fi nir suas peculiaridades e se desvencilhar dos entraves encontrados 
na história imediata e na história contemporânea na defi nição do 
tempo presente. Na primeira, esse autor via a falta de cientifi cidade 
nas obras relacionadas com os temas propostos, notadamente, na falta 
de uma heurística entre os termos passado/presente. A rigor, não 
se defi nia com clareza nem um nem outro. Já na segunda, Bédarida 
apontava difi culdades na hora de se realizar o enquadramento de 
certos temas nesse conceito, questão já apontada por Nora. O fato 
de aceitar a Revolução Francesa (1789) como o marco inicial do 
período contemporâneo resultava em difi culdades para explicar, 
por exemplo, como as duas guerras mundiais se inseriam dentro da 
sequência da periodicidade inaugurada pela Revolução Francesa. 

Bédarida enquadra a temporalidade da história do tempo presente 
na perspectiva do tempo histórico, ou seja, na relação entre passado, 
presente e futuro, e na periodização emanada de um fato.5 Não po-
demos falar do passado sem levar em consideração o presente, pois 
o limite do passado se encontra no limiar do que está se tornando 
futuro, ou seja, o inédito. As fronteiras do passado seriam mais ne-
bulosas, difusas e limitadas, como acontece com o tempo da história 
vivida. Ele reconhece a existência de certa fl exibilidade nessa con-
cepção embora sugira a necessidade de se apresentar a conjuntura à 
qual se faz referência, assunto esse já destacado por Nora, tal como 
vimos anteriormente. Advoga, desse modo, uma função social da 
história e dos historiadores inseridos no debate da interpretação 
da contemporaneidade. Encontra duas objeções na tentativa de con-

 5 Novamente, aqui, encontramos uma remissão às considerações de Bloch e 
Febvre relacionadas à necessidade de se conhecer o presente para interpretar 
o passado, procedimento este também usado por Nora na justifi cativa da sua 
opção.
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solidar a história do tempo presente: a falta de um distanciamento 
para ganhar objetividade na análise dos acontecimentos e a ausência 
ou superabundância de fontes para alguns temas, difi cultando sua 
seleção para o historiador na hora de tecer suas considerações. A soma 
desses dois problemas leva ao ponto central apontado por Bédarida 
como problemático na adoção da história do tempo presente. 

Tal problema se enquadra na impossibilidade de se abordar um 
tempo do qual não se conhece o resultado do tema estudado. Os 
rumos dos fatos selecionados pelo historiador do tempo presente 
surpreendem. O desconhecimento de todos os componentes envol-
vidos no objeto estudado pode alterar o rumo dos acontecimentos 
de maneira não prevista. Alguns casos concretos explicariam tal 
problemática. Apenas para ilustrar: quem apostava na reeleição de 
Lula, em 2006, em pleno auge do escândalo do mensalão envolven-
do o Partido dos Trabalhadores, partido esse do presidente? Para 
quem vivenciou essa situação, fi ca claro o alerta feito por Bédarida 
quando lembra a imprevisibilidade de alguns acontecimentos ou 
situações que podem apresentar trajetórias inconcebíveis no calor 
dos acontecimentos. 

Para tentar superar esse tipo de situação, ele sugere que o histo-
riador mantenha a isenção política, acredite em alguns princípios, 
como no valor da liberdade, e use e abuse dos exemplos do passado, 
já consolidados, para interpretar o presente. Assim, sabe-se que um 
regime autoritário difi cilmente terá sucesso nas suas políticas sem 
ferir alguns princípios inerentes à liberdade ou à democracia política 
e social. Nessa situação, ao avaliar o tempo presente, as experiências 
do passado ajudam no estabelecimento de considerações do desfecho 
do modelo estudado, facilitando o trabalho do historiador. Ou seja, 
fazer história do tempo presente não isenta o conhecimento ou a 
consideração do passado. Abre, assim, as possibilidades de diálogo 
com outras correntes e vertentes da história, uma vez que aparecem 
como bases de conhecimento sufi cientemente fortes para estabelecer 
paralelismos e reconhecer semelhanças dos sistemas abordados. 

As fontes da história do tempo presente recebem a atenção nas 
colocações de Bédarida, principalmente as relacionadas com a his-
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tória oral e os depoimentos provenientes de sua aplicação. O que se 
coloca em xeque é o papel da memória e os resultados obtidos na 
adoção dessa maneira de realizar as pesquisas, pois ocorre, segun-
do Bédarida, um jogo duplo na medida em que o entrevistador (o 
historiador) concretiza essa prática. Por um lado, o entrevistado se 
esforçará para convencer o entrevistador da veracidade de sua versão, 
enquanto o entrevistador sabe que essa é, apenas, uma versão, pas-
sível de críticas e de outras verifi cações, portanto não pode ser aceita 
como uma verdade defi nitiva. Por outro lado, vale a pena destacar 
que a pessoa entrevistada elabora um relato sobre o que vivenciou 
ou ouviu. Como narrativa, há uma transmissão de informações nas 
quais entram elementos subjetivos incrementados pelo entrevistado. 
Bédarida (1996, p.9) sustenta que

[...] a história se fundamenta sobre a idéia de que existe uma realidade 
exterior no mundo que é suscetível de ser convertida em inteligível. 
Tal realidade detém um grau de autonomia que é a base do conhe-
cimento do passado. Essa realidade é a que apresenta o signo da 
alteridade. O historiador não é um criador de ilusões.

Bédarida reconhece a impossibilidade de se atingir precisão 
absoluta por parte dos historiadores, mas isso não impede que se 
procure a objetividade, a verdade e a exterioridade do real. Mesmo 
aceitando que nas suas elucidações se obtenham resultados parciais, 
a inquietação de lutar para conseguir se aproximar da fi delidade dos 
acontecimentos necessita prevalecer. 

As considerações apresentadas por Bédarida tornaram-se objeto 
de análise nas obras posteriores à fundação do IHTP. Na década de 
1980, o interesse pelas mentalidades, pelo político e pelo cultural 
mudou as preocupações dos historiadores, trazendo à tona temas e 
problemáticas que demandavam uma passagem pelo presente. Nessa 
evolução, a história política aparece como elo entre uma visão mais 
conservadora e tradicional da história e a adoção da história do tempo 
presente. A consolidação dessa nova maneira de entender a história 
se encontra, de acordo com Chauveau e Tétard (1999), no denomi-
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nado efeito de geração, entendido como a preocupação e vontade de 
explicar os últimos acontecimentos e seus impactos na sociedade. 
Essa ânsia por ter explicações fortaleceu a ideia de que a história pode 
ser, claro que com menor recuo e métodos particulares, o estudo do 
imediato. Bastante próxima dessa visão se consolidam a denominada 
história imediata e a história a debate, como veremos a seguir.

A história imediata compartilha com a história do tempo pre-
sente a constatação de que cada vez temos mais acontecimentos 
presenciados instantaneamente por milhões de pessoas. Diverge 
dela na hora de estipular uma fronteira limite para estudar os fatos. 
Na história do tempo presente se priorizam os fatos acabados. Na 
história imediata, os fatos estão ocorrendo, não tiveram um desfecho 
fi nal. Em função dessa situação, a história imediata se alimenta com 
a proximidade temporal e material do autor em relação ao seu objeto 
de estudo. Além disso, a história imediata é próxima, participativa e 
rápida na sua execução, pois acaba sendo elaborada por alguém que 
presenciou e analisou o caso estudado. Essa peculiaridade tornou os 
mass media o veículo privilegiado para divulgar a história imediata, 
iniciando-se uma relação que passou da forma para o conteúdo, ou 
seja, os mass media acabariam divulgando resultados de historiadores 
identifi cados com a história imediata.

Três infl uências podem ser detectadas na construção da história 
imediata: o jornalismo, a própria história e a sociologia. Os méto-
dos e as fórmulas empregados pelo jornalismo na hora de apurar as 
notícias (reportagem, entrevista, direito ao contraditório, uso de 
várias fontes...) sempre estiveram próximos dos acontecimentos, 
chegando, recentemente, até a transmitir ao vivo suas matérias. 
Ao proceder dessa forma, abriram caminhos para os partidários 
da história imediata. Os adeptos dessa interpretação aproveitaram 
esses procedimentos para entender suas explicações e dar sentido 
a elas. A história imediata encontra na sociologia interpretações 
de temas da contemporaneidade imediata, muitos deles tornados 
públicos pelos meios de comunicação. Assim, de alguma forma, 
abriram-se caminhos para justifi car a cientifi cidade das interpreta-
ções dos historiadores, uma vez que os sociólogos já realizavam algo 
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parecido.6 Interpretar o presente em função do passado, tal como 
proposto pela história do presente, não excluía o posicionamento 
e a análise do imediato, ao contrário, o historiador deveria realizar 
projeções para o futuro. 

Jean Lacouture (1995, p.216) sustenta que a história imediata se 
elabora de maneira

próxima, participante, ao mesmo tempo rápida na execução e pro-
duzida por um autor ou uma testemunha vizinha do acontecimento, 
da decisão analisada – tal seria a operação histórica que queremos 
considerar aqui.7 

Ela diminui o tempo de interpretação dos fatos, além de resgatar 
os atores dessa história, ou seja, alimenta-se com os arquivos vivos 
que são as pessoas envolvidas nos acontecimentos. De alguma for-
ma, a proximidade determina a ligação afetiva do historiador com o 
assunto pesquisado, sem que isso implique a inexistência do trabalho 
de identifi cação, classifi cação, montagem e racionalização do objeto 
estudado. Por isso, Lacouture afi rma que a opção pessoal serve de 
referência para as análises feitas pelo historiador. Alguém que par-
ticipou do acontecimento valorizará o ponto de vista assumido no 
“calor da hora” enquanto procura minimizar seus opositores.8 Tal 

 6 Coincidentemente, no mesmo ano em que Lacouture (1995) publica seu texto 
defendendo a história imediata, o sociólogo Edgar Morin e os membros do Cen-
tre d’Études des Communications de Masse (Ephe, 6a seção CNRS) começaram 
uma série de estudos sobre os acontecimentos da atualidade, inicialmente volta-
dos para as análises de matérias de jornal e as refl exões feitas pelos jornalistas. 

 7 Apesar de ser aceito esse texto como um parâmetro para se defi nir a história 
imediata, nossa leitura diverge de outras, pois vemos que, em determinados 
momentos, história do presente e história imediata se remontam e se misturam 
nas observações de Lacouture (1995). 

 8 Os exemplos de Lacouture (1995) ilustram bem essa questão. Basta ler, por 
exemplo, as narrativas descritas por personagens envolvidos no acontecimento 
para aferir a parcialidade das versões, como fez Trotski ao descrever a história 
da Revolução Russa. De acordo com Lacouture, mesmo que essa obra tenha 
sido escrita anos depois de ter acabado o acontecimento, os fatos vistos, vividos 
e criados por Trotski dão um outro tom ao que aconteceu. É o autor tomando 
partido sobre determinados fatos. 
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procedimento, salienta Lacouture, acontece em praticamente todos 
os procedimentos realizados pelos historiadores. Qualquer fonte 
usada é passível de conter essas marcas. 

Um dos pontos mais emblemáticos com os quais se depara a 
história imediata diz respeito ao fato de o pesquisador não conhe-
cer o desfecho dos acontecimentos. O historiador-repórter entra 
e aborda uma determinada situação, tendo que chegar a um fi m, 
a um desenlace fi nal. Entretanto, como o fato não acabou, podem 
acontecer desfechos inusitados e inimagináveis num determinado 
momento. Lacouture ilustra essa afi rmação com um exemplo bas-
tante convincente, ao questionar a rigidez de alguns historiadores 
que não aceitavam a possibilidade de um reatamento do diálogo 
entre Egito e Israel depois do conflito envolvendo esses países. 
Não obstante, a retomada das negociações aconteceu, servindo de 
alerta para o imediatista no sentido de que todas as possibilidades 
podem acontecer. Como ele mesmo sustenta: quem, no século VII, 
poderia anunciar que em menos de um século os árabes estariam em 
Poitiers?

Mas não conhecer o desfecho pode ser vantajoso. No momento 
em que o fato acontece, defende Lacouture, equalizam-se melhor 
as forças envolvidas, até porque as pessoas, agora atores, desejam 
defender, de todas as maneiras possíveis, seus pontos de vista. Já 
quando se conhece o desfecho do assunto estudado, corre-se o risco 
de menosprezar as fontes “perdedoras” por prevalecer a visão dos 
vencedores. O imediatista precisa fi car aberto a todas as possibili-
dades, o que não signifi ca que concorde com tudo que vê ou escuta.

Poderá um historiador da colonização dar hoje, com toda sua 
ciência, sua honestidade, a segurança da sua documentação uma 
idéia da candura das ilusões coloniais no início da década de 1880? 
(Lacouture, 1995, p.225) 

Com o desenvolvimento das tecnologias, as possibilidades de 
aumentar as fontes para a pesquisa da história do imediato cresceram 
consideravelmente. Contudo, Lacouture alerta sobre a necessidade 
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que o historiador do imediato precisa ter para pôr ordem, delimitar, 
dominar e explicar esse amplo número de informações às quais tem 
acesso. Desnecessário lembrar que em muitas delas, sem dúvida, 
aparecerão inverdades, ideias falsas ou propagandas de determinadas 
pessoas e interesses.

Outra questão enfrentada pelo historiador do imediato reside na 
difícil situação com que terá que conviver caso chegue a promulgar 
situações contrárias às pessoas ou interesses envolvendo suas fontes. 
Muitas portas vão ser fechadas pela denúncia que realiza depois 
de publicar seus resultados, o que Lacouture ilustra da seguinte 
maneira: “o imediatista serra o galho em cima do qual trabalha”. O 
historiador do imediato é um coletor de fatos e produtor de efeitos, 
razão pela qual, em determinados momentos, mantém precauções, 
sigilos até, em relação a seus informantes. Preservadas suas fontes, 
poderá obter informação privilegiada, fruto da confi ança dos infor-
mantes. O historiador do imediato nunca deve se esquecer de que o 
mundo contemporâneo é menos permeável do que o do século XIX, 
o que difi culta o acesso a dados importantes. 

Lacouture reconhece o aumento das informações e seu caráter 
mais plural, mas aceita que tal abundância não implica objetividade, 
ao contrário, a subjetividade emerge como um grande dilema da 
história do imediato. O historiador do imediato, igual a qualquer 
outro historiador em qualquer momento ou época, expressa suas 
crenças e o ambiente sociocultural no qual se encontra inserido nos 
resultados das suas investigações. Por essa razão, é aconselhável que 
o imediatista deixe claras suas inquietações na hora de desenvolver 
seu trabalho.

É se manifestando que ele se neutraliza, ou abre para si as portas 
da equidade. É assinalando os desvios da bússola que pode reconhe-
cer-se imparcial. É progredindo mascarado que o pesquisador do 
imediato se afasta com mais segurança da operação histórica. O que 
constitui o valor de grandes obras imediatas como O arquipélago de 
Gulag é a clareza das afi rmações preliminares e a transparência do 
propósito. (ibidem, p.230) 
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Feitas essas considerações, Lacouture explica como o historiador 
do imediato deve se relacionar com os fatos. O acontecimento provo-
ca transformações estruturais e, para entendê-las, convém descrever 
o contexto no qual acontecem. Entretanto, recorda Lacouture, como 
muitas das informações provêm dos meios de comunicação, pode 
ocorrer a superdimensão de alguns fatos, gerando o que denomina 
de “acontecimento monstro”. Tal procedimento, bastante usual nos 
meios de comunicação, geraria a ditadura do factual, tal como deno-
minada pelos historiadores dos Annales. Ora, se todo fato é importan-
te, sobredimensionar alguns resulta num processo de manipulação 
com repercussões sociais na medida em que outros fi cam excluídos. 
Parece claro que, em função das fi nalidades pretendidas, manter o 
equilíbrio e envolver o maior número de informações na descrição 
dos episódios resulta numa atitude bastante aconselhável para não 
ser dominado pelo objeto da pesquisa. Ainda, seria aconselhável 
explicitar, claramente, as opções feitas na elaboração de seu relato.

Para evitar a deturpação das interpretações, impõe-se a interdis-
ciplinaridade. Lacouture propõe, mesmo prevalecendo a interdisci-
plinaridade, não abandonar o rigor da ciência histórica. Usando sua 
capacidade de elaborar metáforas e realizar comparações, defi ne o 
papel do historiador do imediato como alguém que se esforça para 
explicar “não as mudanças, muito menos o mudado, mas sim o mu-
dar”. O imediatista direciona seus esforços para compreender essa 
passagem existencial no desenvolver dos acontecimentos. Assim, 
abria-se o início dos anos 1990 com novas pretensões de estabelecer 
formas e abordagens mais próximas do contexto no qual vivia o his-
toriador. Uma delas, a que mais nos chamou a atenção, diz respeito 
à denominada história a debate. 

 Essa história inicia publicamente suas atividades num congresso 
internacional, realizado na cidade de Santiago de Compostela, na 
Espanha, em 1993. Nele circularam textos de autores reconhecidos 
como Roger Chartier e de outros, ainda pouco expressivos, mas par-
tícipes da ideia de que a maneira como tinha sido escrita e concebida 
a história, depois da Segunda Guerra Mundial, vivenciava uma crise 
manifesta nos constantes ataques sofridos notadamente aos aconteci-
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dos após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Aceitam que, nesse 
espaço de tempo do século XX (desde a Segunda Guerra Mundial 
até a queda do Muro de Berlim), a história vivenciou paradigmas 
provenientes dos Annales, do marxismo e do estruturalismo.9 Porém, 
as transformações decorrentes dos desdobramentos do fi m do socia-
lismo real propiciaram uma crise generalizada nas ciências sociais 
à qual a história não fi caria imune. Essa crise se manifestou, ainda 
de acordo com esse grupo de historiadores, numa tripla dimensão:

1)  Da história objetivista, economicista, quantitativista, estrutu-
ralista, que dá lugar nos anos 1970 a uma progressiva volta do 
sujeito, primeiro social (historiografi a marxista anglo-americana), 
depois mental (história francesa das mentalidades) e por último 
tradicional (biografi a, história política).

2)  Da história total, abandonada como enfoque da investigação, 
proclamada como algo impossível de atingir, mas que é necessário 
manter como “horizonte utópico” dos historiadores, renuncian-
do-se depois a ela no plano da teoria, ao mesmo tempo que – já 
nos anos 1980 – a história se desenvolve exatamente em sentido 
contrário: fragmentando-se até o infi nito em temas, gêneros e 
métodos.

3)  Da relação passado/presente/futuro, em que falhou, por exem-
plo, a sensibilidade do historiador para o feminismo e para a 
relação homem-meio ambiente, que, para a nova história, geo-
gráfi ca e econômica, reduzia-se ao estudo do domínio da natureza 
por meio do trabalho ou dos condicionamentos geográfi cos da 
sociedade. A hoje vigorosa história das mulheres (e o mesmo 
podemos dizer da história ecológica) desenvolveu-se, portanto, 
à margem dos Annales e do materialismo histórico, sobretudo 
em seus começos, e contra os hábitos pré-teóricos da persistente 

 9 Entendemos por paradigma o conjunto de compromissos compartilhados por 
uma comunidade científi ca dada: aqueles elementos teóricos, metodológicos 
e normativos, crenças e valores, que gozam num momento determinado do 
consenso dos especialistas, embora isso não implique a uniformidade.
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infl uência positivista. Ainda que onde a derrota da história, como 
parte das ciências sociais, foi mais notória é na incapacidade para 
compreender, e tanto mais para prever, as revoluções de 1989-
-1991 e a transição do socialismo ao capitalismo no Leste Europeu, 
que têm alterado o sentido progressivo da história do século XX. 
A história científi ca soube assimilar o marxismo historiográfi co, 
mas resultou incompetente para analisar e explicar as realizações 
históricas do marxismo político. (Barros, 2007 – tradução nossa)

Esse quadro originou uma procura por novas formas de entender 
e escrever a história, em que sobressaem algumas tendências como: a 
volta aos gêneros mais conhecidos (história política, biografi a histó-
rica, história-relato); o apego às interpretações mais conservadoras e 
a um revisionismo destinado a atualizar as bases sociais da moderni-
dade (Revolução Francesa e Inglesa) e das ditaduras implantadas no 
período de entreguerras na Alemanha, Itália e Espanha.10

A movimentação descrita anteriormente responde à predomi-
nância de um pensamento pós-modernista no qual, a princípio, se 
aceitam todas as versões e interpretações em função da sua frag-
mentação. Diante desse quadro, a história a debate propõe alguns 
pontos de vista para entender melhor os desdobramentos da história 
nessas últimas décadas. Em 2001, depois de oito anos da realização 
do primeiro congresso internacional, a história a debate apresentou 
seu manifesto com as ideias norteadoras para superar a crise, por 

 10 Um dos temas mais polêmicos envolvendo essa tendência conservadora resultou 
no denominado “revisionismo” sobre o Holocausto, que questiona as grandes 
obras publicadas no fi nal da Segunda Guerra Mundial, destinadas a denunciar 
o assassinato de milhões de judeus. No limite, duvida dos crimes do III Reich. 
Coincidentemente, a vitória na Áustria da direita radical, o surgimento de gru-
pos neofascistas em vários países da Europa entre as décadas de 1980 e 1990, a 
expansão do sentimento racista e xenófobo, assim como a simpatia por obras 
sustentadoras desses posicionamentos, criaram o clima próprio para a divulgação 
dessas interpretações questionadas pela história a debate. No Brasil, seguindo 
essa trajetória, publicou-se a obra Neonazismo, negacionismo e extremismo político 
(Milman & Vizentini, 2000), disponível em http://www.derechos.org/nizkor/
brazil/libros/neonazis/.
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eles identifi cada como desdobramento “do continuísmo dos anos 
sessenta e setenta, do pós-modernismo e do retorno à velha História, 
a última ‘novidade’ historiográfi ca”, das quais destacaremos algumas 
nas linhas seguintes.

Defendem que a escrita da história seja entendida como uma 
ciência na qual o ser humano descobre o passado enquanto o constrói, 
reconhecendo, nessa trajetória, a existência da subjetividade como 
melhor forma de se atingir a objetividade. O risco reside em cair na 
armadilha da fragmentação proposta pelo pós-modernismo no qual 
tudo vale e ainda ganha destaque inusitado. Pensando nas fontes, esse 
grupo advoga a ampliação do conceito de fontes nas quais incluiria, 
além das já usadas tradicionalmente na escrita da história, os registros 
não escritos de tipo material, oral ou iconográfi co, e “as ‘não-fontes’, 
como os silêncios, erros e lacunas”, pois ajudariam na reconstrução 
e interpretação de fatos. Destacam, ainda, a incorporação de versões 
e interpretações já feitas por historiadores, pois “a história se faz 
com idéias, hipóteses, explicações e interpretações, que nos ajudam 
a descobrir e a construir as fontes”. Para eles, o uso desse tipo de 
recurso, de alguma forma, já estava anunciado na historiografi a das 
décadas de 1960 e 1970. Já naquele momento se anteviam temas 
posteriormente defi nidos como a história do gênero, a história oral 
e a incorporação das novas tecnologias.11 

Para superar a crise da história, tal como mencionada pelos defen-
sores da história a debate, propõem a interdisciplinaridade sem que 
isso signifi que a perda da especifi cidade. Na verdade, aceitam uma 
aproximação com as ciências sociais visando estabelecer intercâmbios 
que incluam métodos, técnicas e enfoques para realizar interpretações 
mais sólidas e consistentes. De acordo com eles, três caminhos devem 
ser evitados nessa aproximação para que a história saia enriquecida:

 11 Nesse ponto, destacam a ação do próprio grupo, que usa a internet como veículo 
de comunicação para ampliar a rede de contatos e promover debates. Pessoal-
mente, creio que não deva ser confundido o meio com o fi m. A internet é um 
grande aliado de qualquer ciência, mas até agora persistem dúvidas relacionadas 
à veracidade das informações divulgadas nela.
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1)  perseguir uma impossível “ciência social unifi cada”, centrada em 
qualquer outra disciplina, menosprezando o desenvolvimento 
interdisciplinar individual e coletivo; 

2)  fazer do diálogo entre história e ciências sociais a receita mágica 
para a “crise da história”, que entendemos como mudança de 
paradigmas; 

3)  diluir o conhecimento histórico em outras disciplinas na tentativa 
de criar narrativas sólidas destinadas a valorizar o trabalho dos 
historiadores. (ibidem) 

Diante da fragmentação e da crise da “história total” dos anos 
1960 e 1970, a história a debate lembra o perigo que representa a 
fragmentação de temas e escolas. Incentiva a construção de uma 
problemática comum estudada, nas mais diversas partes do mundo, 
por pesquisadores reconhecidamente experientes no tema proposto. 
Assume a necessidade de “experimentar novas linhas mistas de 
estudo de fontes, temas, métodos e especialidades”. Salienta a ine-
vitabilidade de realizar um trabalho comparativo, tanto quantitativa 
como qualitativamente, para ampliar os conhecimentos sobre as 
mais diversas realidades e impulsionar a refl exão e o debate, acei-
tando, inclusive, nessa interação, as interpretações vindas de outras 
disciplinas.

Para limitar a subjetividade nas pesquisas, a história a debate de-
fende a pesquisa em grupo e a inserção do pesquisador em correntes ou 
escolas, desde que anuncie seu posicionamento nas suas apresentações 
e manifestações públicas. Para atingir esse objetivo, dois elementos 
são apresentados como essenciais no manifesto da história a debate: 
a necessidade de se trabalhar globalmente e a valorização da autono-
mia do historiador. A necessidade da globalidade emana da presença 
da ampliação das comunicações no âmbito mundial, resultando na 
interligação dos países e das temáticas estudadas. Essa interconexão 
via internet já tem papel importante na formação de novos consensos, 
indo de encontro ao anterior sistema de dependência, baseado em 
uma ou outra historiografi a nacional e em intercâmbios acadêmicos 
elitistas, hierárquicos e lentos. 
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Entretanto, para os defensores da história a debate, a globalização 
da história não implica a sua homogeneização. Ao contrário, como 
eles mesmos sustentam, “pensamos e exercemos a história, e a his-
tória da história, como docentes e investigadores inter-relacionados 
em diversos níveis: local, regional, nacional, continental e interna-
cional/global”. Com isso, além de superar o que denominam de 
“eurocentrismo”, ganham-se diversidade e qualidade. Só isso, sem a 
autonomia do historiador, não levaria a lugar nenhum. Enxergam no 
mercado editorial e comunicacional, na escolha de determinados te-
mas e métodos por opções políticas (ressurgimento de novos heróis), 
os grandes perigos que atentam contra a autonomia do historiador. 
Diante dessa ameaça, sugerem que 

[...] é preciso recuperar a autonomia crítica dos historiadores e his-
toriadoras em relação aos poderes estabelecidos para decidirmos 
como, o quê, por quê, e em que a investigação histórica nos exige: 
reconstruir tendências, associações e comunidades que girem em 
torno de projetos historiográfi cos, para além das convencionais áreas 
acadêmicas; utilizar internet como meio democrático e alternativo 
de comunicação, publicação e difusão de propostas e investigações; 
observar a evolução da história imediata, sem cair no presentismo, 
para captar as necessidades historiográfi cas, presentes e futuras, da 
sociedade civil local e global. (ibidem) 

A história a debate assume uma posição de vanguarda dentro da 
historiografi a. Reconhece a relevância do passado. Aceita que, no 
transcorrer do século XX, notadamente o período posterior à Segunda 
Guerra Mundial, houve um retrocesso no campo da historiografi a 
resultante nas práticas neopositivistas, razão pela qual assume como 
prioridade o engajamento do historiador na defesa dos interesses 
da sociedade e na utilização das novas tecnologias como aliadas no 
combate às tendências retrógradas e conservadoras.

Para os defensores da história a debate, as novas tecnologias estão 
revolucionando o acesso à bibliografi a e às fontes da história, “ultra-
passando os limites do papel tanto para a investigação como para a 
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publicação, possibilitando o surgimento de novas comunidades glo-
bais de historiadores”. Nesse campo, a internet merece toda a atenção 
da história a debate. Por meio dela, vem a possibilidade de ampliar e 
transmitir informação de maneira horizontal a várias partes do mun-
do. Entretanto, essa prática não exclui o uso dos meios tradicionais 
na divulgação de resultados. Para eles, “a generalização da internet 
no mundo universitário, e no conjunto da sociedade, assim como a 
educação informatizada dos jovens, tornará essa nova historiografi a 
um fator relevante da inacabada transição paradigmática entre o 
século XX e o XXI” (Barros, 2007). 

Taxativamente, sustentam que é de fundamental importância 
para o historiador pensar seu tema, as fontes e os métodos, as per-
guntas e respostas, o interesse social, as implicações teóricas, as 
conclusões e as consequências de sua investigação. No âmbito da 
academia, não abrem mão de determinadas disciplinas na grade 
curricular, como metodologia, historiografi a, fi losofi a da história e 
demais matérias teóricas destinadas a formar um bom historiador, 
criativo, mas com sólida fundamentação teórica. Quem se preo-
cupa com a investigação histórica deve ter criticidade e perspectiva 
histórica, sem a qual corre o risco de repetir formulações já feitas, 
ou pior, retroceder e cair em armadilhas de claro teor conservador. 
Nessa mesma linha, o manifesto enfatiza a necessidade de se defender 
uma ética da história e dos historiadores que deve ser passada para a 
sociedade no sentido de incentivar as práticas comunitárias em de-
trimento das individuais. Por isso, adotam como tarefa a valorização 
da história e a adoção de medidas destinadas a defender a atuação 
do historiador, inclusive no âmbito trabalhista, para resguardar e 
valorizar sua profi ssão.

Ao se considerar vanguardista, a história a debate assume o com-
promisso com as causas sociais. Contudo, tal compromisso não adota 
um caráter panfl etário. Para os historiadores dessa corrente, o enga-
jamento implica o combate de mitos que manipulam e combatem a 
história, além de fomentar “o racismo, a intolerância, a exploração 
de classe, gênero ou etnia”. Sugerem que
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A relação do historiador com a realidade que o rodeia passa por 
sua análise em um contexto temporal contínuo. Se se aceita que a 
objetividade da ciência da história é inseparável da subjetividade 
(plural) do historiador, devemos concluir que não existem grandes 
diferenças qualitativas entre uma história imediata e uma história 
mediata, entre uma história mais contemporânea e uma história mais 
antiga. Tudo é história, se bem que quanto mais nos distanciamos 
da atualidade, maior é nossa responsabilidade, até por ausência das 
disciplinas mais presentistas. (ibidem) 

Mesmo que o objeto de estudo esteja no passado, o historiador 
vive no presente, e esse presente está impregnado de futuros. Assim, 
reconhecem semelhanças com a história imediata, principalmente 
no que diz respeito ao compromisso social e político. Em defi nitivo, 
a historiografi a depende dos historiadores e das práticas que desen-
volvem no relacionamento com a sociedade. Fecham seu manifesto 
de maneira bastante clara, elaborando praticamente um roteiro para 
aqueles que acreditam nessa proposta. Apesar de ser um pouco longo, 
pela sua relevância, vale a pena ser transcrito integralmente.

A mudança de paradigmas historiográfi cos que propomos, desde 
1993, caminha sobre as aceleradas transformações históricas ini-
ciadas em 1989. Entre dezembro de 1999 (Seattle) e julho de 2001 
(Genova), observamos o início de um movimento global sem pre-
cedentes contra os estragos da globalização que busca para já outras 
alternativas: o pensamento único é agora menos único. São muitos os 
que qualifi cam hoje como uma mudança civilizatória a globalização, 
a sociedade da informação, a nova revolução científi co-tecnológica 
e os movimentos sociais globais: no entanto, não é fácil entrever 
o que nos prepara o futuro, mas há razões para esperança. Todos 
devemos colaborar. História a debate é parte ativa deste processo 
transformador: queremos mudar a história que se escreve e colaborar 
nas mudanças da história humana. De acordo com a evolução do 
debate historiográfi co e da história mais imediata, nossas propostas 
receberam mais ou menos aceitação acadêmica, porém existem po-
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sições que, embora ainda sejam minoritárias no momento, devem 
ser consideradas criticamente para a formação do novo paradigma: 
o conjunto plural de valores e crenças que vão regular nossa profi s-
são de historiador no novo século. Por ele a história nos absolverá, 
esperamos. (ibidem) 

Não é preciso muito esforço para entender por que a comunicação 
prioriza, quando o tema é a história, as visões da história do tempo 
presente, da história imediata e da história a debate. Ao se preocupar 
com as questões mais recentes, é compreensível sua busca por estudos 
e teorias capazes de tecer abordagens sobre a contemporaneidade. 
Mas, a esta altura, nos parece bastante oportuno estabelecer algu-
mas considerações, como fruto dessa aproximação, que, no nosso 
entender, devem ser pensadas para fortalecer, de maneira mais clara 
e transparente, essa afi nidade.

Um dos pontos nevrálgicos diz respeito à questão do tempo. Os 
gêneros históricos vistos até aqui não trabalham, apenas, com o 
tempo atual. Sugerem, de maneira incisiva, o conhecimento do tempo 
passado e a preocupação com o tempo presente na tentativa de es-
boçar um tempo futuro. Ou seja, não tratam do tempo presente de 
maneira isolada ou desconectada de outras projeções, sejam anterio-
res, sejam com expectativas de um futuro oriundo das análises do 
atual e do passado. Justamente nessa trajetória é que se destaca o 
papel da memória, por ser uma das pistas nas quais se encontrariam 
impressas as marcas do passado necessárias para valorizar qualquer 
processo de mudança. Dessa maneira, a princípio, teríamos nela um 
bom suporte para apreender como o passado entende o presente e 
como o presente infl uencia a compreensão do passado. 

Nessa relação, alguns cuidados são necessários. Atualmente, os 
avanços tecnológicos e a “democratização” do acesso à informação e 
aos meios de comunicação permitem que as pessoas estejam expostas 
a um excesso de informações como nunca tinha acontecido. Nesse 
excesso informacional, o historiador privilegia determinados aconte-
cimentos considerados importantes para suas análises, depois de ter 
defi nido e exposto claramente seu método e recorte epistemológico. 
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Sem isso, as tentativas para captar a realidade social, apresentada 
em suas múltiplas facetas, resultam problemáticas e confusas caso 
não sejam mostrados claramente os procedimentos a serem seguidos 
para o leitor ou receptor. 

A abundância da informação, mesmo tendo sido sempre desejada 
pelos historiadores para realizar suas interpretações, levanta uma 
questão polêmica e de difícil abordagem. Para o historiador, a possi-
bilidade de os dados serem manipulados e distorcidos ocasiona pro-
blemas de interpretação e valorização de alguns fatos. Diante desse 
perigo, as abordagens históricas mencionadas nas páginas anteriores 
sugerem que os fatos não sejam tratados de maneira isolada, e, sim, 
inseridos numa conjuntura na qual adquirem sentido e signifi cado. 
Mesmo assim, sempre se realizam observações, sabendo-se dos 
riscos de ser parcial por não conhecer, na sua totalidade, as fontes 
desencadeadoras dos episódios abordados. Por essa razão, aceitam-se 
as reinterpretações constantes à luz da incorporação de novos docu-
mentos e novas fontes sobre o episódio abordado.

A complexidade da sociedade atual, na hora de construir a rea-
lidade, demanda abertura para outras áreas de conhecimento no 
intuito de obter o máximo de interpretações e versões provenientes 
dessas áreas que, somadas às especifi cidades da história, procuram 
responder ao amplo leque de fatores e dimensões com a fi nalidade de 
realizar uma explicação mais detalhada e em profundidade. 

O historiador é o homem cidadão que vivenciou na sua trajetória 
sua inserção social. Mas a validade e interrogação epistemológica 
residem não no questionamento de sua existência social, nem na 
pertinência de sua denominação, mas no seu próprio funcionamento. 
Nele a interferência da subjetividade deve ser reconhecida. Essa 
parece ser uma das questões mais candentes na história do tempo pre-
sente, na história imediata e na história a debate, pois o historiador, 
envolvido no seu tema, acaba por inserir na suas análises certa dose 
de subjetividade. A questão central colocada diante dessa evidência 
não seria apenas a de discutir o valor real dos fatos na história, mas 
sua percepção e as condições históricas nas e pelas quais eles são 
percebidos, o que, de certa maneira, colocaria entraves a um abuso 
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da subjetividade nas interpretações apresentadas como fruto das 
suas considerações.

Dessa maneira, o historiador evolui junto com seu tempo. Con-
tudo, olhando a relação dos historiadores com os acontecimentos, 
percebe-se claramente a ruptura que realizam se comparados com 
as gerações anteriores. Apenas para ilustrar, o sentido e o valor da 
democracia que se experimentava na década de 1980, dentro de nosso 
país, é bem diferente do que se atribui hoje. Naquela época, discutia-
-se qual democracia seria a melhor para o Brasil, mas no fundo havia 
uma preocupação com a própria sobrevivência dela, por estarem 
ainda agindo na sociedade as forças identifi cadas com o modelo auto-
ritário. Com o passar do tempo, já assegurada a ordem democrática, 
o debate de temas mais específi cos, como a distribuição de renda, a 
questão das cotas e outros temas polêmicos, ganha força. Pensa-se, 
atualmente, que, dentro da democracia, ainda se deve avançar em 
determinados temas para termos, efetivamente, uma democracia de 
fato. Assim, processa-se, nessa trajetória, uma transformação que, 
no dizer de Chauveau & Tétard (1999, p.33), “seriam os frutos do 
encontro entre as lições epistemológicas da evolução do contexto 
histórico e da percepção imediata da história”. 

Assim, podemos concluir que essas abordagens da história, ao 
privilegiarem a análise dos acontecimentos, nos permitem aferir 
como funcionava um determinado sistema social, pois o aconteci-
mento torna-se público e estabelece relações sociais, tema próprio das 
abordagens do historiador. De alguma maneira, essas considerações, 
dentre outras que poderiam ser feitas, sobressaem na apropriação da 
história pela comunicação. Entretanto, procurar aproximar as duas 
áreas envolve pontos passíveis de uma explanação mais detalhada, 
como veremos a seguir.


