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Em outubro de 1648, sob o comando de Raposo Tavares, algumas dezenas de bandeirantes à caça de índios

deixam São Paulo e levam avante uma das mais fantásticas expedições dos tempos modernos: a 'bandeira dos limites'.
Adentrando atrás de cativos pelos sertões do Paraguai e da Bolívia, pelo Mamoré, o Madeira e o Amazonas, os
bandeirantes arribam em 1651 em -Belém do Pará. Raposo Tavares retomou por mar a São Paulo, onde, segundo a
tradição, chegou tão desfigurado que ‘não foi reconhecido pela família’. Mas alguns de seus companheiros
permaneceram em Belém. Lá, encontrou-os em 1653 o padre Antônio Vieira. As observações sobre a ‘bandeira dos
limites’, escritas pelo grande orador sacro e estadista luso-brasileiro, merecem reflexão:

 
"Verdadeiramente foi uma das mais notáveis (viagens) que até hoje se tem feito no mundo, muito digna fora de se saberem (que) alturas e

por que rumos a fizeram, mas só destes instrumentos (astrolábio e bússola) iam faltos, e assim não sabem dizer coisa certa". (J. L. de Azevedo,
1926, tomo I, carta LXVI)

 
O espanto de Vieira guarda até hoje pertinência. Os bandeirantes perpetraram uma dificultosa e inédita jornada

terrestre nos sertões da América do Sul, mas não atinaram com o escopo de seu feito. Desprovidos de instrumentos
científicos, alheios ao conhecimento contemporâneo, não puderam refazer os mapas, indicar o rumo dos rios e das
montanhas, descobrir, de fato, o Brasil. Em Belém e em São Paulo, ficaram tomando cachaça e rapinando os índios e a
floresta. A carta de Vieira constitui um dos raros registros que nos restaram dessa formidável ‘bandeira dos limites’.

 
Creio que esse episódio ilustra, simbolicamente, o paradoxo que. caracteriza a situação dos cientistas sociais

brasileiros. Hoje, aqui, desenrolam-se processos de mutação social de dimensões continentais. Processos extensos,
complexos, tomados inéditos por sua escala e profundidade. Contudo, atravessamos estes eventos, atarantados, sem
visão abrangente, sem instrumentos adequados de medição sociológica. Nem entendemos a cartografia social
brasileira, nem temos clara noção de nosso estatuto de cientistas sociais nesta parte do Globo. Este paradoxo, e as
questões dele decorrentes, corresponde às preocupações que levaram a Anpocs a definir o tema geral da mesa-redonda
consagrada ao debate interdisciplinar de problemas teórico-metodológicos e ao exame da produção das ciências sociais
brasileiras.

 
Como a questão nacional se apresenta nos dias de hoje? Na verdade, o fosso que separa os grupos sociais dá

fundamento e feição à atual singularidade histórica brasileira. Relatório sobre os países em desenvolvimento na década
de 1980, recentemente publicado pelo Banco Mundial e parcialmente reproduzido no Jornal do Brasil de 22 de
setembro de 1990, classifica a distribuição de renda no Brasil "entre as menos equitativas do mundo". Da série de
países em desenvolvimento estudados, só Honduras (quatro milhões de habitantes, PN B de 3,3 bilhões de dólares, três
universidades) e Serra Leoa (três milhões de habitantes, PNB de três bilhões de dólares, uma universidade) registram
índices de distribuição de renda piores que os do Brasil (147 milhões de habitantes, PNB de 351,9 bilhões de dólares,
dezenas de universidades). Apresso-me em completar: a consciência da miséria brasileira deve espicaçar a reflexão
contemporânea sobre a questão nacional e não pode ser entendida como álibi ao alarde miserabilista, ou como
justificativa ao populismo intelectual. Tanto mais que a atualidade recente reabre o debate sobre a questão nacional em
países do Primeiro e do Segundo Mundo onde o assunto parecia definitivamente ultrapassado.

 
Há países pluriculturais, onde disparidades lingüísticas, étnicas e religiosas hipotecam a viabilidade do Estado-

nação. Noutros países, as disparidades decorrem, ontem como hoje, da própria natureza do desenvolvimento
econômico. Sucede então a descivilização, mudança na qual os pobres (rurais) da sociedade tradicional se tomam os
miseráveis (urbanos) da nova sociedade, onde os mecanismos de integração da população nacional se entravam e, por
ricochete, desarticulam as regras de conduta da classe dominante e do Estado. No romance Sybil, publicado em 1845



por Disraeli (1804-1881), um célebre diálogo retrata a descivilização da sociedade inglesa sob o impacto da Revolução
Industrial: "Nossa rainha reina sobre a maior nação que jamais existiu", afirma um personagem. "Que nação?",
pergunta o outro. "Ela reina de fato sobre duas [nações] (...) Duas nações; entre as quais não há intercâmbio, nem
simpatia; que ignoram, uma da outra, os costumes, os pensamentos e os sentimentos, como se vivessem em zonas
diferentes, ou habitassem planetas diversos; [duas nações] que são formadas diferentes, alimentadas por comidas
diferentes, guiadas por condutas diferentes, e não governadas pelas mesmas leis... OS RICOS E OS POBRES." (apud
G. Himmelfarb, 1985, especialmente pp. 489-503)

 
Impregnado dessa realidade, Disraeli, romancista e estadista conservador inglês, traçou as metas de sua política

e de seu governo, quando se tomou primeiro-ministro (1868 e 1874-1880). De lá para cá, a Inglaterra construiu um
império, consolidou seu sistema democrático, venceu duas guerras mundiais. Seu processo social e econômico parecia
ter superado, de uma vez por todas, o dilema das ‘duas nações’ exposto por Disraeli. Contudo, nos últimos anos as
coisas mudaram.

 
Na perspectiva da união econômica da Europa Ocidental em 1992, as disparidades sociais inglesas, e a de cada

um dos países membros da Comunidade Econômica Européia, assim como a situação dos imigrantes estrangeiros nos
Welfare States europeus, tomam uma dimensão extranacional e catapultam problemas de ontem para dentro do
noticiário de hoje (cf. "Grande-Bretagne: les vagabonds de Waterloo-, Le Monde, 14 de agosto de 1990; e M. Gauchet,
1990). Paralelamente, os eventos da ‘Revolução de 1989’ - a implosão do comunismo, a reunificação da Alemanha, a
liberação da Europa do Leste - dão um caráter ainda mais agudo ao debate sobre a questão nacional. Ao fim e ao cabo,
o novo Estado que nasce de dentro da Comunidade Econômica Européia e os novos Estados que se levantam dos
escombros do stalinismo na Europa do Leste obrigam os intelectuais ocidentais a repensar o estatuto da economia e da
moeda nacionais, da cidadania, da luta de classes, da educação pública, do funcionamento das instituições
parlamentares, do sufrágio universal, do processo de statebuilding, trazendo à tona temas que pareciam reservados aos
especialistas de história americana e européia do século XIX, ou aos cientistas sociais dos países do Terceiro Mundo.

 
Para ser claro, penso que uma oportunidade única se abre às novas gerações de pesquisadores brasileiros, que

hoje formam uma considerável massa crítica. Se se investirem dos atributos de sua contemporaneidade, se
conseguirem, pela reflexão, esvaecer o jogo de sombras projetado pela cultura de massas e penetrar a dualidade social
do país, nossos cientistas sociais poderão beneficiar-se, em escala inédita, das reflexões geradas pela atual experiência
histórica européia.

 
Neste contexto, como o historiador se relaciona com os pesquisadores de outras disciplinas? Para o historiador

levado, pelas circunstâncias da vida universitária, ao ensino e ao trabalho interdisciplinar, este tema envolve
preocupações quase cotidianas. De início, é preciso situar melhor o principio de interdisciplinaridade, reiteradamente
incentivado pelas instituições de pesquisa e justamente defendido pela maioria dos pesquisadores.

 
O trabalho do historiador em colaboração com estudiosos de outras especialidades pode ser fecundo, mas pode

também ser desastroso, caso não sejam pensados os encaixes e os desdobramentos da cooperação interdisciplinar.
Correndo solta entre a maioria dos intelectuais - aqui, na Europa e nos Estados Unidos - existe uma subcultura
histórica, filha bastarda do positivismo e do evolucionismo. Nela, o passado - tanto o dos etruscos como o dos mineiros
- sempre se apresenta como ilustração, embrionária ou caricata, dos temas do presente. Pesquisadores das mais
diversas disciplinas se interessam às vezes pelo passado, unicamente para procurar algo que já sabiam ‘existir’: os
esboços dos problemas de hoje. Todo o potencial de análise comparativa, toda a especificidade própria à ciência
histórica, fica assim achatada pela mesmice, postulado avassalador dos homens, das épocas; das sociedades.

 
Ao deixar-se aprisionar por esta visão redutora da interdisciplinaridade, o historiador torna-se o gentil

organizador bibliográfico do primeiro capítulo dos livros dos economistas, demógrafos, sociólogos, juristas,
antropólogos, cientistas políticos etc. A problemática histórica é fatiada, desfigurada, para ser servida no prato de
outros cozinheiros. Embora vitimando com mais freqüência os historiadores, esse viés da colaboração entre as
disciplinas também ameaça, mutatis mutandis, outros especialistas. De fato, a reunião acrítica de pesquisadores de
diversas áreas quase sempre desemboca em conclusões tautológicas que emperram o conhecimento e pervertem o
trabalho dos cientistas sociais. Para fazer vingar uma eficaz colaboração entre as disciplinas, é preciso portanto que o
pesquisador elabore eixos abrangentes em seu trabalho específico. Este processo, no qual cada pesquisador- de dentro



de seu campo - abre canais comunicastes com a problemática rastreada pelos outros especialistas, deve ser entendido
como um processo de transdisciplinaridade. Trata-se, desde logo, de uma prática diversa da interdisciplinaridade
simplesmente pautada pelo ajuntamento burocrático ou voluntarista de estudiosos confiantes nas virtudes
transcendentais de suas respectivas disciplinas.

 
Decerto, a transdisciplinaridade geralmente brota no interior de equipes constituídas a partir de certo grau de

afinidade intelectual, de uma visão comum sobre a contemporaneidade. Mas toda obra individual que equaciona a
complexidade das questões nacionais incorpora uma gama de fatores aglutinadores e leva a uma reflexão
transdiciplinar. Escusado dizer que a questão nacional aparece muitas vezes embutida em fenômenos específicos,
localizados, regionais. Correndo o risco de divergir do pessimismo expresso no texto introdutório preparado por
Bernardo Sorj e Fábio Wanderley Reis (1989), tenho para mim que, no Terceiro Mundo, o Brasil aparece como um
dos poucos países nos quais uma boa monografia sobre temas regionais adquire, com relativa facilidade, lugar de
destaque na bibliografia internacional pertinente ao assunto.

 
Para fundamentar esta convicção, alinho brevemente alguns elementos universais da especificidade brasileira:

integração dos ameríndios e do território português sul-americano no mercado mundial desde o início dos
Descobrimentos, rápida conexão à imigração européia e africana, transculturação das populações coloniais, intercâmbio
com a Europa, África e Ásia de técnicas de domesticação da flora e da fauna, reflexão precoce sobre a unidade
política da Colônia (Alexandre Gusmão e o Tratado de Madri em 1750), antiguidade e perenidade do Estado nacional
e da prática parlamentar, permanência e intensidade do tráfico negreiro e do escravismo, industrialização por
substituição de importações, passagem acelerada de uma sociedade rural para uma sociedade de massas, queda brutal
da taxa de fecundidade nos últimos trinta anos, ditadura desenvolvimentista e transição sincopada para a democracia.

 
Tudo isso montado, como ficou dito, sobre o escândalo que perpassa o país de cima a baixo: estudamos uma

nação moderna, capitalista, urbanizada, ocidentalizada e detentora - enfim e sobretudo -das mais fortes desigualdades
sociais existentes no mundo atual. Como o historiador deve operar neste contexto?

 
Ao mover-se do presente para outras épocas, e vice-versa, ao lidar com as continuidades, as passagens, as

rupturas, as derivações, o historiador deve constantemente premunir-se contra o pecado capital de sua disciplina: o
anacronismo. Vestir uma determinada sociedade com as roupas talhadas em outras épocas, eis em que consiste o
anacronismo. O equívoco é ambivalente: imaginar que os ministros do AI-5 brandiam tacapes para esmagar o crânio
de seus adversários é tão anacrônico quanto afirmar que os capitães-de-mato do Império se comportavam como os
agentes do Doi-Codi no início da década de 1970. As duas épocas foram marcadas por uma forma específica,
‘brasileira’, de violência. Mas, em cada uma delas, eram diferentes a sociedade, o quadro mental, a origem e os fins da
truculência.

 
Algumas das deficiências mais patentes da formação dos historiadores, e dos cientistas sociais em geral,

decorrem da desatenção reservada ao anacronismo. Sou mesmo levado a suspeitar que a operacionalidade e a
ambivalência do conceito não tenham sido suficientemente percebidas entre nós. De fato, a palavra anacronismo é
geralmente entendida no Brasil de maneira unívoca: a transferência de uso e costumes do passado para o presente. O
sentido inverso, a introjeção de modelos do presente no passado que está sendo estudado, não tem curso em português.
O dicionário Aurélio acentua esta impropriedade conceituai, ao registrar, diante da palavra anacrônico: "que está em
desacordo com a moda, o uso, constituindo atraso em relação a eles; avesso aos costumes hodiernos; retrógrado" (o
grifo é meu).

 
Para ser mais concreto, vou a um caso preciso. No centenário da Abolição foram publicados livros de revisão

historiográfica do escravismo. Guiados pela legítima preocupação de dar conta das práticas informais que até hoje
oprimem a população negra e mulata, alguns autores procuraram ressaltar a discriminação racial existente no Império e
na República Velha. Como já escrevi alhures, ocorreu então, em alguns livros e artigos, o uso às vezes anacrônico do
conceito hodierno de racismo. De fato, se os homens do século XIX forem passados ao crivo da concepção atual de
racismo, não sobra ninguém de pé. Diferentes atores sociais, programas políticos e ideologias serão enfiados no
mesmo saco. Um conceito tão acachapante assim, de nada serve ao historiador, ao estudioso das sociedades de
anteontem. O racismo é, felizmente, uma idéia historicizada. O antisemitismo do século XIX, presente até mesmo em
Marx, não pode ser medido e julgado pelo prisma doloroso tirado da experiência adquirida pelo Ocidente após o



holocausto nazista. As lutas sociais e culturais, a educação e o ensino, a reflexão intelectual, relativiram os modelos de
comportamento e induzem ao respeito do outro (L. Poliakov, 1976). Nossos netos, espero, se escandalizarão com as
piadas racistas que hoje provocam estrondosas risadas durante o programa dominical e global de ‘Os Trapalhões’.

 
A segunda regra fundamental da profissão do historiador - complemento obrigatório da regra que manda evitar

o anacronismo - é a crítica das fontes, prática que consiste em interpretar, situar, relativizar, operacionalizar
documentos e fontes estudadas.

 
Bastante difundida é a crença de que os documentos encerram, em si próprios, toda a realidade. Esta idéia - um

dos postulados da concepção positivista oitocentista - pressupõe que a história já está toda feita, escondida ou
esquecida nalgum porão em pilhas bem arrumadas. Ao pesquisador, Indiana Jones ou Sherlock Holmes, conforme a
moda e o jeitão de cada um, cabe apenas descobri-la, ou melhor, reencontrá-la (R. Chartier, 1978). O peso do passado
- anos e anos de Inquisição, de intolerância, de escravidão, de salazarismo, de estadonovismo, de ditadura militar -
parece ter reiterado entre nós esta crença, oriunda da escola histórica positivista do século XIX. Desorientados pela
tradição luso-brasileira de censura, os intelectuais sobreestimam a racionalidade e a transparência dos registros escritos
da história. Durante muito tempo, pesquisadores alegaram que a escravidão não poderia ser convenientemente estudada
no Brasil porque a República, sob ordens de Rui Barbosa, teria queimado muitos, se não todos, documentos sobre o
assunto. Como se a trama econômica, social e política de 350 anos de escravidão pudesse estar toda reunida em
catálogos classificados no Ministério da Fazenda do Segundo Reinado (apud R. W. Slenes, 1983, pp. 117-149; e A.
Jacobina Lacombe, E. Silva e F. de Assis Barbosa, 1988)

 
Curioso que tal concepção tenha trânsito num país notoriamente avesso à racionalidade administrativa. Um país

onde, com uma penada, burocratas adiam o Censo decenal de 1990, rompendo uma seqüência preciosa de informações,
aniquilando esforços de dezenas de especialistas, prejudicando a própria planificação econômica. Para preparar este
recenseamento nacional, quatrocentos pesquisadores de todo o país foram inutilmente treinados pelo IBGE no mês de
junho de 1990, na cidade de Caxambu (MG). Com o mesmo desmazelo, dilapidam-se quadros técnicos da Biblioteca
Nacional, do Arquivo Nacional, do Serviço Nacional de Meteorologia, e economistas, industriais, agronômos,
fazendeiros e pesquisadores de todas as disciplinas saem todos perdendo, sem que tais desmandos provoquem grande
comoção.

 
Em razão das lacunas estatísticas e documentais, da dispersão das fontes, dos vieses do presente, a démarche

de reinterpretação do passado se toma tarefa complexa. O historiador não é o jornalista de outras épocas, narrador
eventualmente imparcial do passado. Comentando a doutrina do historiador alemão Leopold Von Ranke (1795-1886),
segundo o qual a missão do historiador consistia em mostrar wie es eigentlich gewesen ("como as coisas realmente
eram"), Moses I. Finley (1987, pp. 12-13) notou que todo o problema consiste precisamente em saber quais ‘coisas’ do
passado merecem, ou devem, ser consideradas, a fim de se estabelecer como elas ‘realmente eram’. Lucien Febvre
(1948, p. VIII) foi ainda mais radical na critica à concepção rankeana da história: "Não há o Passado, este dado - o
Passado, coleção de cadáveres cujos números o historiador teria por função achar um a um, para fotografá-los e
identificá-los. Não há o Passado gerador do historiador. Há o historiador que faz nascera história."

 
No vaivém entre seu escritório e os depósitos dos registros orais, iconográficos, manuscritos e impressos

pesquisados, o historiador elabora uma problemática específica, uma análise factual que o leve a dirigir-se a tal
arquivo, selecionar determinados documentos, investigar certos temas, circunscrever um período. Pela reflexão e por
métodos científicos, o historiador constrói seu próprio objeto de análise.

 
Recebido para publicação em março de 1991.
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