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Ao olhar a capa de His tó ria, te o ria e va ri a ções, pen sei: é bem a cara do au -
tor do li vro. Alguns dias de po is, lendo um dos tex tos da co le tâ nea, mi nha “ab du -
ção pe ir ce a na” mostrou-se cor re ta. Minha hi po té ti ca afir ma ção foi con fir ma da
com a le i tu ra do ca pí tu lo in ti tu la do “His tó ria e mé to do”. Nele, o au tor, Gu i lher -
me Pe re i ra das Ne ves, ex pli ca sua pre di le ção pela pin tu ra Gil les, de Jean-Anto i ne 
Wat te au – a ima gem da capa do li vro –, con tra pondo-a ao de se nho de Paul Klee,
Ange lus No vus, que Wal ter Ben ja min es co lheu para ilus trar sua co nhe ci da tese de 
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nú me ro nove “so bre o con ce i to da His tó ria”. Após re fe rir-se ao “res pe i to que a
tra je tó ria e a obra de Ben ja min me re cem” – com o que con cor da mos –, Gu i lher -
me Pe re i ra das Ne ves con fes sa a sua “di fi cul da de para en xer gar” o que Ben ja min
vê no de se nho de Klee para, em se gui da, afir mar que, “num cer to sen ti do, a pers -
pec ti va que [Ben ja min] ex põe so bre a his tó ria en con tra-se na con tra mão da que la 
a fa vor da qual gos ta ria de aqui ar gu men tar” (p. 104).

Ain da que viés se mos acom pa nhan do a pers pec ti va “so bre a his tó ria”
ado ta da pelo au tor de His tó ria, te o ria e va ri a ções, ele de cla ra es tar em busca da
com pre en são de “nos sa cons ciên cia his tó ri ca” (gri fos no ori gi nal), por in ter mé dio
da qual nós nos es for çamos para “en con trar um sig ni fi ca do para as vi das que le -
va mos no mun do de sen can ta do que é o nos so” (p. 123). Gu i lher me Pe re i ra das
Ne ves de i xa, as sim, ex plí ci to seu in te res se pela pro pos ta herme nêu ti ca de
Hans-Ge org Ga da mer, com a qual con ci lia a his tó ria das lin gua gens po lí ti cas e a
his tó ria dos con ce i tos.

Contudo, é con ve ni en te olhar mos para a es tru tu ra do li vro, di vi di do em
duas par tes e com 12 ca pí tu los que nos per mi tem acom pa nhar sua tra je tó ria in te -
lec tu al e nos con vi dam ao exer cí cio de uma ne ces sá ria re fle xão so bre a prá ti ca da
his tó ria e o pa pel do his to ri a dor. A pri me i ra par te do li vro tem um viés mais teó -
ri co e re ce beu o nome de “O ca mi nho da re fle xão”. A di vi são, con tu do, não é ri -
go ro sa, e a se gun da par te – “O ca mi nho da apli ca ção” – traz um con jun to de tex -
tos que “pro cu ram gi rar não só em tor no de um cer to tipo de his tó ria que o au tor
tem apren di do a pra ti car, como das di fi cul da des que en con trou para fazê-lo” (p.
12); quer di zer, a todo o mo men to, a prá ti ca e a re fle xão so bre a prá ti ca se en tre la -
çam: o li vro é um exer cí cio de te o ria e de his to ri o gra fia.

A tra je tó ria in te lec tu al do au tor – ex pres sa na sequên cia dos ca pí tu los,
que se guem uma re la ti va or dem cro no ló gi ca – per mi te per ce ber como ele fez
suas es co lhas his to ri o grá fi cas. Nesse per cur so, ele mos tra – e nós po de mos
acom pa nhar – os mo men tos de cri se e de per ple xi da de que vi veu com a dis ci pli -
na, suas in sa tis fa ções e, prin ci pal men te, os es for ços do pes qui sa dor com pro me -
ti do em “do mi nar a te o ria e a me to do lo gia da his tó ria”, que en si na em sua ati vi -
da de de pro fes sor do De par ta men to de His tó ria da UFF des de 1977 (p. 13).

Como men ci o na do, His tó ria, te o ria e va ri a ções é um con vi te para re fle -
tirmos so bre a prá ti ca histo ri o grá fi ca; ao mes mo tem po, apre sen ta bons tex tos
so bre o Anti go Re gi me por tu guês, so bre a Ilus tra ção luso-bra si le i ra, so bre a
cons ti tu i ção do Impé rio e a for ma ção da na ção bra si le i ra. São tex tos que abor -
dam a “cul tu ra e a po lí ti ca no mun do luso-bra si le i ro”, a tra je tó ria de “le tra dos”,
o fun ci o na men to de insti tu i ções po lí ti cas e tam bém dis cus sões so bre “pro ces sos
edu ca ci o na is” in se ri dos en tre a se gun da me ta de do sé cu lo XVIII e as dé ca das
ini ci a is do sé cu lo XIX. To dos esses te mas são dis cu ti dos, como in di ca mos, a par -
tir de al gu mas abor da gens re cen tes que, in fe liz men te, são pou co (e/ou mal) exer -
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ci ta das en tre nós: a his tó ria das lin gua gens po lí ti cas e a his tó ria dos con ce i tos.
Res sal te-se não ser este o caso aqui, pelo con trá rio.

Tam bém é pre ci so di zer que os tex tos desta co le tâ nea, que co brem um
pe río do que vai da dé ca da de 1980 aos dias de hoje, não são to dos iné di tos. Ape -
nas dois de les ain da não ha vi am sido da dos a públi co. A pro vi dên cia de agru par
essa pro du ção an tes dis per sa per mite di ri gir uma vi sa da so bre par ce la im por tan -
te de um tra ba lho his to ri o grá fi co que me re ce ser me lhor co nhe ci do e de ba ti do.
Além de uma bem cu i da da re vi são dos tex tos, o au tor bus cou dar ao con jun to a
ne ces sá ria uni da de, que está evi den ciada, por exem plo, na com ple men ta ri da de
en tre o pri me i ro e o quin to tra ba lhos: “His tó ria: a po lis se mia de uma pa la vra”,
dos anos ini ci a is da dé ca da de 1980, traz uma dis cus são so bre o con fron to en tre
uma “his tó ria-nar ra ti va” pré-Anna les e a “his tó ria-pro ble ma”; “Aquém da his -
tó ria: os Anna les aos 80 anos”, de pro dução re cen te, de sen vol ve o con tex to his to -
ri o grá fi co surgi do com a “his tó ria-pro ble ma”, avan çan do sua aná li se até as no -
vas ge ra ções, quan do se bus cou in tro du zir “no va men te o es tu do da sin gu la ri da -
de dos even tos e das per so na gens, em opo si ção à pre sen ça ex clu si va das vas tas
for ças anô ni mas e im pes so a is” (p. 100).

Ultra pas sa da a pri me i ra par te do li vro, tem-se con ta to, de modo mais
sis te má ti co, com a prá ti ca his to ri o grá fi ca do au tor. Espe ci fi ca men te no que diz
res pe i to à apli ca ção de sua pers pec ti va so bre a his tó ria, ex pos ta em ma i or de ta lhe 
no ca pí tu lo sex to – “His tó ria e mé to do” –, deve-se des ta car que, se en ten der mos
que os ar gu men tos teó ri cos apresenta dos po de ri am mos trar-se ári dos, os tex tos
da se gun da par te do li vro de mons tram, com rara fe li ci da de, as pos si bi li da des de
uma abor da gem que con ci lia a her me nêu ti ca de Ga da mer com as lin gua gens po -
lí ti cas e a his tó ria dos con ce i tos.

Para ava li ar mos em que me di da a her me nêu ti ca cons ti tu iu-se nes sa ati -
tu de me to do ló gi ca tão va lo ri za da por Gu i lher me Pe re i ra Ne ves, pre ci sa mos con -
si de rar que ela, ao mes mo tem po em que nos con ce de aces so ao ou tro, ofe re ce a
pos si bi li da de de cons truir mos nos sa pró pria cons ciên cia his tó ri ca, ou seja,
dá-nos a ca pa ci da de de per ce ber a his to ri ci da de dos ou tros e de nós mes mos. Nes se
as pec to, to dos os seis úl ti mos tex tos, fru to des sa ati tu de, me re cem le i tu ra aten ta,
como a “re fle xão” que os pre ce de. Podemos, con tu do, des ta car os ca pí tu los 11 e
12. Em “O Rio de Ja ne i ro de 1794 no Tri bu nal das Lu zes de Re i nhart Ko sel leck”, 
o au tor de i xa mais ex plí ci to o recurso “à con cep ção de lin gua gens po lí ti cas, [...]
como tam bém ao que se co nhe ce como his tó ria dos con ce i tos” (p. 256). A her me -
nêu ti ca de Ga da mer tam bém está pre sen te nesse es tu do que dis cute a “ir ra di a ção 
das Lu zes” e bus ca uma “com pre en são dos uni ver sos men ta is em que es ta vam
in se ri dos na tu ra is do Brasil e de Por tu gal” (idem). Em “Inde pen dência e li ber -
da de sem li be ra lis mo: Bra sil, c.1777-1870” (tex to iné di to, es cri to em par ce ria
com Lú cia Bas tos Pe re i ra das Ne ves), en con tra mos ou tro bem aca ba do exer cí cio
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de apli ca ção da Be griff sges chich te de R. Ko sel leck, ou melhor, da cons tru ção e do
uso de uma dada ter mi no lo gia nos de ba tes em tor no da for ma ção ide o ló gi ca do
Impé rio bra si le i ro. Aliás, não obs tan te os in ten sos de ba tes so bre os sen ti dos de
li ber da de e de in de pen dên cia, con clui-se que “a ex pe riên cia dos bra si le i ros con -
ti nu a va ain da a ca re cer, qua se ao fi nal do sé cu lo XIX, da que les pro ces sos de po li -
ti za ção, ide o lo gi za ção, de mo cra ti za ção e tem po ra li za ção que vi a bi li za ram para ou -
tras re giões o in gres so no mun do mo der no” (p. 311, gri fos no ori gi nal).

Vol te mos a Gil les, a ima gem que está na capa do li vro e que ser ve para
ilus trar a pers pec ti va his tó ri ca com que Gu i lher me Pe re i ra das Ne ves se iden ti fi -
ca. Para ele, “o uso do pas sa do já não ser ve para pro je tar um fu tu ro para to dos”;
ao con trá rio, im por ta a pos si bi li da de de cons tru ir mos a “cons ciên cia his tó ri ca” de
um mun do (re ve la do pela pin tu ra) que, pro du to de nos sas vi das, é re pre sen ta do
por “meio dos even tos e de sen con tros à nos sa vol ta”. Assim, com o exer cí cio
cons ci en te da “re fle xão his tó ri ca”, po de re mos com pre en der que, “mes mo no
mun do frag men ta do que é o nos so, é mais co mum a com pre en são do que a in -
com pre en são” (p. 122-123).
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