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Os de ba tes so bre a cha ma da his tó ria pú bli ca têm ga nha do gran de vi si bi -
li da de en tre os his to ri a do res bra si le i ros nos úl ti mos anos. Se mi ná ri os, sim pó-
sios, cur sos, pu bli ca ções e, in clu si ve, a for ma ção de uma Rede Bra si le i ra de His -
tó ria Pú bli ca de mons tram o cres cen te in te res se e a re per cus são des sas dis cus sões 
em nos so país.

De ori gem an glo-saxã, o ter mo his tó ria pú bli ca pro cu ra dar con ta, de uma 
for ma am pla, das re la ções e do diá lo go en tre a pro du ção aca dê mi ca e não aca dê -
mi ca do co nhe ci men to his tó ri co. De um lado, os lu ga res de pro du ção de sa ber
his tó ri co se mul ti pli ca ram, indo além dos de par ta men tos e cen tros uni ver si tá-
rios. De ou tro, as nu me ro sas con ten das so bre a me mó ria co le ti va e o de ver de
me mó ria têm fre quen te men te co lo ca do a dis ci pli na his tó ri ca no cen tro de de ba -
tes pú bli cos com am plas re per cus sões po lí ti cas e so ci a is. Tais fe nô me nos re fle -
tem-se na vas ta pro du ção edi to ri al, au di o vi su al, mu se o ló gi ca, en tre ou tras, que
mo bi li za sa be res his tó ri cos, ar ti cu lan do de man das por esse tipo de co nhe ci men -
to vin das de di ver sos se to res da so ci e da de ci vil e do Estado.

Nes te sen ti do ga nham enor me re le vân cia, nas am plas di men sões do de -
ba te so bre a his tó ria pú bli ca, te mas como o do pró prio pa pel do his to ri a dor, da
im por tân cia so ci al do co nhe ci men to aca dê mi co e suas pos sí ve is apro pri a ções
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por di fe ren tes pú bli cos, do ca rá ter mul ti dis ci pli nar da pro du ção his tó ri ca e suas
vá ri as lin gua gens, além da re la ção da his tó ria com as po lí ti cas pú bli cas, en tre
mu i tas ou tras ques tões. O diá lo go en tre a uni ver si da de e ou tros es pa ços de ela bo -
ra ção de co nhe ci men to his tó ri co que a his tó ria pú bli ca pro põe im pli ca ne ces sa -
ri a men te uma re fle xão so bre o lu gar da his tó ria e dos di ver sos pro fis si o na is que
atu am com es ses saberes.

Ape sar da nova con ce i tu a ção e das dis cus sões es pe cí fi cas que a his tó ria
pú bli ca abre, é im por tan te no tar que tais ques tões não são com ple ta men te no vas. 
Vá ri os des ses de ba tes es ti ve ram pre sen tes, por exem plo, na for ma ção e na tra je -
tó ria do CPDOC/FGV, que em cer to sen ti do pode ser con si de ra do uma das ins ti -
tu i ções pi o ne i ras no en fren ta men to de dis cus sões re la ci o na das ao hoje de no mi -
na do cam po da his tó ria pú bli ca. Pa re ce-nos evi den te, po rém, que o en tu si as mo e 
a di men são ad qui ri da por essa área de es tu dos em tem pos re cen tes está a exi gir
mais re fle xões e no vas sis te ma ti za ções. Este nú me ro de Estu dos His tó ri cos pro cu -
ra jus ta men te co la bo rar nes te sen ti do.
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