
O final da década de Oitenta e os anos Noventa do século xx, sob o 
impacto da queda do Muro de Berlim, recolocaram no centro do debate 
político a questão hegeliana do “fim da História”. Os escritos do nipo-
-americano Francis Fukuyama, primeiro num artigo ainda de 1989, 
depois no célebre livro O Fim da História e o Último Homem, de 1992, 
bem como a bateria de intervenções públicas do Autor e a receptividade 
que encontrou, trouxeram de novo para a ordem do dia a discussão 
sobre a história como processo social, mas também, por arrastamento, 
o debate sobre a história enquanto disciplina, enquanto ramo do saber.

Hoje parece não haver dúvidas de que o proclamado “fim da 
história” de Fukuyama se revelou manifestamente exagerado. De facto, 
a história “regressa” nos nossos dias e regressa na sua dupla acepção, 
como processo social e como disciplina. E não admira que regresse em 
força. Quando se lhe fecham as portas, ela entra-nos pelas janelas.

o peso da história e os efeitos do passado, seja ele mais ou menos 
longínquo, manifestam-se na nossa contemporaneidade, nos nossos 
dias, de forma tantas vezes eruptiva como, por exemplo, nos conflitos 
do Médio oriente ou no ressurgir dos nacionalismos no seio da própria 
Europa, tanto a Leste como no ocidente (vejam-se, por exemplo, os 
casos da Catalunha, da Escócia, ou do País Basco…). A história não 
esclarece tudo, mas ajuda-nos a interpretar o mundo actual na sua 
complexidade e nas suas contradições.

É claro que a história não explica nem deve ter a pretensão de 
explicar tudo. Mas não é difícil perceber que as sociedades são herdeiras 
do seu passado. É essa noção, muitas vezes empírica, da projecção do 
passado no nosso presente que confere à história, como disciplina, uma 
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alegada legitimidade para fornecer explicações ou mesmo “soluções” 
para a realidade social, política, económica e até militar do presente 
e do futuro. Sob esta óptica, o recurso à história torna-a, assim, numa 
espécie de “ciência auxiliar” de vários tipos de discursos políticos e 
ideológicos. Quantos comentadores da nossa praça, de orientações 
diversas mas com perspectivas e agendas comprometidas, não apõem 
o epíteto “historiador” ao nome com que assinam as suas peças de 
intervenção política? Fazem-no porque consideram que isso confere 
credibilidade ao que defendem e respeitabilidade à sua pessoa.

A mobilização ou mesmo a instrumentalização da história para 
explicar ou legitimar opções políticas não é, evidentemente, de hoje. 
Talvez possamos até dizer que é de sempre. No início dos anos Trinta do 
século passado, quando “fazia meia-noite no século”, com os fascismos 
em ascensão na Europa e o estalinismo triunfante na união Soviética, o 
poeta e ensaísta francês Paul Valéry escreveu:

A história é o produto mais perigoso que a química do intelecto produziu. 
As suas propriedades são bem conhecidas. Faz sonhar, embriaga os povos, 
engendra-lhes falsas recordações, exagera os seus reflexos, alimenta as velhas 
feridas, atormenta-as no seu repouso, conduz ao delírio das grandezas e ao da 
perseguição e torna as nações amargas, soberbas, insuportáveis e vãs. A história 
justifica o que se quer. Não ensina nada porque contém tudo e dá exemplos de 
tudo. No estado actual do mundo, o perigo de se deixar seduzir pela história é 
maior do que nunca1.

Quarenta anos mais tarde, o grande historiador da época clássica Paul 
Veyne, na sua tão provocatória quanto estimulante obra intitulada Como 
se Escreve a História, procurando desdramatizar, por contraposição, 
aquele trecho de Paul Valéry, dizia:

A história é um dos produtos mais inofensivos que a química do intelecto jamais 
produziu; ela desvaloriza, desapaixona, não porque restabelece a verdade 
contra os erros partidários, mas sim porque a sua verdade é sempre 

1 Paul Valéry, Regards sur le monde actuel (Paris: Librairie Stock, Delamain et 
Boutelleau, 1931), p. 19 (trad. de BVS).
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decepcionante e porque a história da nossa pátria se revela rapidamente 
tão enjoativa como as das nações estrangeiras.2

Independentemente de estarmos prevenidos contra as manipulações, 
“é sempre no presente que se escreve a história”3, verse ela sobre 
épocas próximas ou recuadas no tempo. Tanto mais que a disciplina 
não é neutra nem asséptica e o seu casamento de conveniência com 
os poderes instituídos remonta aos primórdios da historiografia. Mas 
hoje – e esta é uma conquista civilizacional recente – é possível haver 
uma autonomia relativa dos discursos historiográficos face aos poderes. 
Além de ser possível, direi que é mesmo necessária essa autonomia ou 
até a sua independência. Por isso as interpretações históricas são tantas 
vezes contraditórias, sobretudo quando incidem sobre o século xx ou, 
mais ainda, quando se debruçam sobre a actualidade. De tal maneira que 
Enzo Traverso, historiador italiano que trabalha em França, publicou em 
2012 um estimulante livro cujo título, em tradução, é, nem mais nem 
menos, A História como Campo de Batalha, concretizado no subtítulo 
Interpretar as Violências do Século XX. E como são contraditórias, 
antagónicas até, essas interpretações ainda nos nossos dias…

Diferentes realidades, diferentes perspectivas, diferentes 
experiências, diferentes interesses ditam análises e interpretações 
históricas necessariamente opostas. Por isso mesmo – e voltando a 
Paul Valéry – “a história justifica o que se quer”, presta-se a ser usada 
por quem quer que seja para exemplificar, ilustrar, justificar, legitimar 
ou propor tudo e o seu contrário.  Talvez seja injusto atribuir tamanho 
desconcerto à história. Melhor do que falar no carácter volúvel da 
disciplina será falar de uma certa venalidade intelectual de alguns dos 
que dela fazem usos indevidos e mesmo abusivos, em que a história é 
como que um apêndice, se não mesmo um adorno, para outros tipos de 
narrativa.

Paradoxalmente, esta valorização da história como fundamento 
ou justificativo de opções ideológicas surge, muitas vezes, pela boca 

2 Paul Veyne, Commet on écrit l’histoire (Paris: Seuil, 1971). Ed. portuguesa Como 
se Escreve a História (Lisboa:  Edições 70, 1983),  pp. 109-110.

3 Veja-se o recente livro de Enzo Traverso, L’histoire comme champ de bataille. 
Interpréter les violences du XXe siècle (Paris: La Découverte, 2012),  p. 256.
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dos mesmos arautos, em contradição com a menorização que fazem da 
disciplina. De facto, a história como ramo do saber não contribui para o 
crescimento do Produto Interno Bruto, não aumenta a competitividade 
das empresas, não serve para diminuir o défice nem a dívida pública. 
E quantos de nós não assistimos já a manifestações de espanto e 
quase compaixão por parte de familiares ou amigos, quando algum 
jovem estudante universitário diz que frequenta um curso de História, 
de História da Arte, de Filosofia, de Literatura ou de outra área das 
chamadas Humanidades?

Mas não é apenas o senso comum, com o espírito formatado 
pelos media e pela cultura dominante do consumo, que demonstra o 
seu menosprezo pela História, pela maioria das Ciências Sociais e das 
Humanidades. Esse menosprezo torna-se, aliás, um profundo desprezo 
em termos institucionais. os exemplos poderiam multiplicar-se, mas 
ater-me-ei ao chamado “Horizonte 2020”, o programa da união Europeia 
que será porventura a principal fonte de financiamento comunitário 
para a ciência e a investigação no período que vai de 2015 a 2020. 
Neste programa europeu as Ciências Sociais e as Humanidades são 
absolutamente secundarizadas, para não dizer que estão completamente 
ausentes. E não há “transversalidade” que valha para amenizar esta 
lacuna. As Humanidades só muito a custo e com não menos boa 
vontade poderão penetrar nos interstícios das áreas científicas que são 
explicitamente contempladas. Para quem, no âmbito da união Europeia, 
concebeu, elaborou e aprovou o Programa Horizonte 2020, as Ciências 
Sociais, as Humanidades e, como se dizia dantes, “as Letras” voltam 
a ser tretas… Se a isto acrescentarmos as fórmulas de avaliação da 
produção científica, por exemplo, na área da História, com critérios 
bibliométricos explícita e sintomaticamente ditos “cegos”, decalcados 
do que é aplicado às chamadas “ciências duras”, temos um quadro 
ainda não completo, mas já razoavelmente claro desta outra faceta do 
regresso da História. Neste caso, com lugar reservado numa fila de trás 
de um qualquer segundo balcão, de onde se vê e ouve mal o que se 
passa no palco onde actuam os protagonistas das representações dos 
saberes considerados de primeiro plano.

Não obstante estas contradições, julgo ser incontestável que, 
apesar dos limites e dos perigos assinalados, a história, como ramo do 
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saber, conhece hoje em dia um enorme sucesso. Seja numa qualquer 
modalidade de “contrafacção” para servir de alicerce a determinadas 
opções ideológicas, seja na actual revivescência do romance histórico, 
seja na forma que aqui mais directamente me interessa de “estudo 
cientificamente conduzido” (para utilizar a célebre fórmula de Lucien 
Febvre4), a história tem uma imensa expressão. ou, melhor dizendo, a 
história tem muitas e variadas expressões.

Mas, afinal, para que nos serve ou para que nos pode servir a 
história como disciplina? Neste como noutros casos, convirá evitar o 
“tudo ou nada”. Se é falso que “a história não serve para nada”, também 
não é conveniente cair no extremo oposto e dizer que “a história é 
tudo” ou “serve para tudo”. Convirá, portanto, contrariar a arrogância 
e as vistas curtas daqueles que negam à disciplina qualquer valor 
porque ignoram valores fundamentais da experiência, do intelecto, do 
conhecimento e da cultura e, no que respeita a valores, só conhecem 
os fiduciários. Mas importa também não cair numa concepção sobre a 
alegada “infalibilidade” da história, considerada como uma espécie de 
fórmula exacta para a leitura e a compreensão da realidade social ou 
para a acção, individual ou colectiva, no presente e no futuro.

No sentido restrito de disciplina que estuda o passado e que 
propõe interpretações desse passado, a história é, também, uma 
forma de memória5. um indivíduo sem memória perdeu uma das suas 
características específicas, uma das suas qualidades essenciais que o 
distinguem como ser humano. Em casos extremos, um indivíduo sem 
memória de si próprio perdeu a sua identidade, não sabe quem é nem de 
onde veio, está perdido no mundo. Sem querer forçar o paralelismo, uma 
sociedade que não tem memória de si própria perdeu a sua identidade, 
não sabe de onde vem nem o que é. uma sociedade sem referências no 
tempo é uma sociedade à deriva. É uma sociedade perdida, não num 

4 Lucien Febvre, “Viver a História”, Combates pela História, I (Lisboa: Presença, 
s.d.), p. 43.

5 Sobre a memória e as relações com a história, vejam-se, como sínteses, Enciclopédia 
Einaudi, vol. I – Memória – História (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1984); Paul Connerton, Como as Sociedades Recordam, 2.ª ed. (oeiras: Celta 
Editora, 1999); e Enzo Traverso, op. cit., sobretudo as pp. 252-257.
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sentido moral ou ontológico, mas no sentido em que não percebe o seu 
próprio posicionamento no tempo e no espaço em que se insere.

A história ajuda os indivíduos, os diversos grupos sociais e as 
sociedades a terem memória de si próprios, a construírem – mas também 
a questionarem – a sua identidade. Nesta perspectiva, a história é um 
precioso apoio para se compreender porque é que o passado foi como 
foi e porque é que o presente é como é. Mesmo nos nossos dias, em que 
é esmagador o que podemos designar como o “império do presente”, 
expresso em pensamentos ou frases tão correntes como os que glosam 
o quase lugar-comum daqueles que afirmam que “não me interessa o 
passado, não me interessa o futuro, só quero saber do presente, só quero 
saber do meu dia-a-dia”, mesmo neste quadro a história não perde o 
seu papel. Aliás, sem querer incorrer numa mistificação, a verdade é 
que o presente não existe. De facto, só há passado (aquilo que existiu) 
e só há, só haverá, futuro. o que chamamos presente é uma ténue linha 
imaginária que separa o passado recente do futuro imediato. Neste 
sentido – e já não é pouco – a história é um ramo do conhecimento, é um 
saber que aponta para o futuro, que tem futuro. É por isso, e não tanto 
pelo presente que, como vimos, no limite não existe, é por isso, dizia, 
que ao contrário da extemporânea proclamação de Fukuyama, a história 
nunca acaba. Nem como processo social, nem, por extensão, como 
disciplina dotada de um objecto específico, de métodos adequados e de 
uma problemática própria. o método histórico constitui, aliás, desde o 
positivismo, uma componente fundamental do estatuto científico que a 
disciplina passou a reclamar, por ele se distinguindo de outras formas 
de criação intelectual como, por exemplo, a literatura. Desde então, o 
grau de exigência, de fundamentação documental e de rigor na prática 
historiográfica não deixou de se acentuar6.

Mesmo quem não seja um especialista do ofício, quem não 
esteja familiarizado com o meio académico, percebe que a história é 
fundamental para entender ou, pelo menos, tentar entender o mundo 
actual. Será, aliás, desta elementar percepção que deriva o lugar- 
-comum do que é vulgarmente designado como “o gosto pela história”. 

6 Cf. José Mattoso, “História – Arte ou Ciência”, Obras Completas, vol. 10 – A 
Escrita da História (Lisboa: Círculo de Leitores, 2002), pp. 22-23.
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um gosto cujas razões nem sempre são claras ou verbalizadas de modo 
inequívoco, mas que está razoavelmente disseminado por diferentes 
sectores da nossa sociedade. 

A história não julga o passado, os seus acontecimentos ou os seus 
sujeitos. A história é, sim, fundamental para conhecermos as sociedades 
pretéritas e para compreendermos o tempo e o lugar em que vivemos. 
E esta é já uma enorme utilidade. Se não percebermos minimamente 
o mundo em que vivemos, se não compreendermos como e porquê as 
coisas são como são (chamemos-lhes coisas por facilidade de expressão 
e para nesta palavra vaga e imprecisa abrangermos tudo… e mais 
alguma coisa), se não tivermos referências da memória (individual e 
social), referências que nos ajudem a situarmo-nos no nosso tempo e 
no espaço que habitamos, talvez tudo o resto se torne completamente 
inútil.

A história tem, pois, a sua utilidade. E mesmo que não dê lições, no 
sentido em que Cícero a definia como “mestra da vida”, ela é uma fonte 
inesgotável de ensinamentos. A este respeito, num extenso diálogo 
publicado em livro no já distante ano de 1980, o grande medievalista 
que foi georges Duby respondeu ao seu interlocutor da seguinte forma:

A história dá “lições” na medida em que ela ensina a dúvida metódica, o rigor, 
em que ela é aprendizagem de uma crítica da informação. É o que me faz pensar 
que a história (o ensino da história, a sua prática, a leitura de obras históricas) é, 
como se diria antigamente, “a escola do cidadão”, que ela contribui para formar 
pessoas cujos julgamentos são mais livres, que são capazes de submeter as 
informações com que são bombardeados a uma análise lúcida, mais capazes de 
agir com “conhecimento de causa”, menos enredados nas redes de uma ideologia. 
Ela ensina também a complexidade do real. Ela ensina a ler o presente de forma 
menos ingénua, a distinguir, pela experiência das sociedades antigas, como os 
diversos elementos de uma cultura e de uma formação social se movem uns em 
relação aos outros.7

7 georges Duby e guy Lardreau, Dialogues (Paris: Flammarion, 1980), pp. 188-189 
(trad. de BVS).
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uma história, pois, que não é mestra da vida, que “renuncia às 
tentações da maiúscula”8, que não propõe um pensamento único, 
antes valoriza a análise crítica do objecto de estudo, o questionário a 
que submete as suas fontes, a problemática que é capaz de formular. 
uma história sem leis imperativas nem mistérios insondáveis. uma 
história cuja única certeza absoluta é a de que todas as interpretações 
são relativas. Mas que também recusa o “relativismo absoluto” e 
inconsequente dos pós-modernos9. uma história que “é aprendizagem 
de uma crítica da informação”, que rejeita o frete político, que valoriza 
a diversidade analítica e metodológica. Uma história que se afirma 
acima de tudo como “empresa reflectida de análise”10 e, enquanto tal, 
é profundamente humana, quer na sua ambição quer nos seus limites. 

Esta concepção não é nova. Tem mesmo um carácter programático. 
Não numa acepção monolítica ou, sequer, numa definição de corrente 
historiográfica perfeitamente estruturada nos seus princípios e 
postulados. No fundo, quer seja como processo social, quer seja como 
disciplina que busca o rigor científico próprio das Ciências Sociais ou, 
se preferirem, das Humanidades, a história não está de regresso porque, 
na realidade, ela nunca deixou o lugar que desde há muito é o seu. 
Mesmo que alguns não tenham dado e ainda não dêem por isso.

Importa sublinhar que as Humanidades nada ganharão em 
assumirem uma posição pseudo-heróica de reduto da cultura contra 
a técnica, da civilização contra a barbárie. o caminho não é o do 
isolamento. o caminho deverá ser o da convergência com outras áreas 
científicas e com todos os ramos do saber. O caminho terá de ser o da 
interdisciplinaridade, mais fácil de afirmar do que de praticar. A história 
há muito que incorpora sem complexos conceitos, métodos e até 
técnicas originários e desenvolvidos por disciplinas como a Geografia, 
a Sociologia, a Antropologia, a Demografia ou até mesmo a Química, 

8 Jacques Le goff, “L’Histoire Nouvelle”, Jacques Le goff, Roger Chartier, Jacques 
Revel (dir.), La Nouvelle Histoire (Paris: Retz, 1978), p. 241.

9 Sobre a crítica à corrente historiográfica pós-modernista, veja-se Richard J. Evans, 
Em Defesa da História (Lisboa: Temas e Debates, 2000).

10 Marc Bloch, Introdução à História, 4.ª ed. (Lisboa: Europa-América, s.d.), p. 19 
(versão original francesa Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, escrita em 
1942 e publicada postumamente).
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entre outras. Esta abertura permitiu que a história não estiolasse, 
que, pelo contrário, se tenha renovado, alargando o seu objecto e a 
capacidade para desbravar novas temáticas. Apesar de os documentos 
e as fontes serem os mesmos, hoje conhecemos mais e melhor o século 
xiii português, por exemplo, do que Alexandre Herculano no seu tempo.

A busca da inter e da pluridisciplinaridade, da colaboração com 
outras ciências e outros ramos do conhecimento, pode e deve partir de 
quem trabalha, investiga e divulga o produto da sua pesquisa na área da 
história ou, mais genericamente, das Humanidades. E não se pense que 
quem assim proceder estará condenado a pregar no deserto. uma das 
mais recentes estrelas ascendentes na chamada ciência económica, o 
francês Thomas Pikkety, autor de um livro publicado em 2013 e que tem 
estado a fazer furor por esse mundo fora, intitulado O Capital no Século 
XXI11, deu em Maio de 2014 uma entrevista ao semanário Expresso. 
São dele as seguintes palavras: “Vejo-me mais como investigador em 
ciências sociais do que estritamente como economista”; e acrescenta: 
“A economia tem de se abrir mais para a história e mesmo para a 
filosofia […]. Vejo a Economia como uma subdisciplina das ciências 
sociais. Não me agrada a expressão “ciência económica”. Muitos dos 
métodos dos economistas levam-nos muitas vezes a negligenciar a 
história e o facto de que a experiência histórica continua a ser a nossa 
principal fonte de conhecimento”12. É verdade que esta é uma posição 
muito minoritária. Mas a própria crise actual da teoria económica 
talvez a faça redescobrir o caminho para a sociedade, quer dizer para as 
mulheres e os homens que devem estar no centro das preocupações do 
que chamamos a Economia.

*

Uma nota final, para que não se diga que não fui suficientemente 
“humanista” para fazer uma cabal apologia das Humanidades, em que 
a disciplina de história também se integra. Perguntar-se-á se com tantos 
e tão variados usos da história, com tanta e tanta gente a intitular-se 

11 Thomas Piketty, O Capital no Século XXI (Lisboa: Temas e Debates, 2014).
12 Entrevista ao Expresso – Caderno Economia, de 23 de Maio de 2014, p. 9.
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como tal, será Portugal um país de historiadores? Sinceramente – e 
contra mim falo – não o creio. Portugal já foi definido como “um país 
de poetas”, numa generalização abusiva e talvez já desactualizada, hoje 
em dia porventura até com um toque depreciativo. Passou depois a 
ser um país de juristas e mais recentemente o país de economistas, de 
gestores e de banqueiros que hoje somos. A grande diferença é que dos 
primeiros, dos poetas, nunca veio mal ao mundo.

outubro de 2014


