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O século XX foi, de fato, um século marcante para a humanidade. Marcado por 

evoluções e revoluções tecnológicas, culturais, sociais e morais que sucederam umas as 

outras de forma acelerada; marcado também por monstruosas e gigantescas catástrofes, com 

um número inigual de mortes, perseguições, racismos. Um século de heterogeneidades, de 

diferenças latentes, gritantes e tendentes à verdade absoluta. Tendência à verdade absoluta de 

alguns grupos (religiosos, políticos, nacionalistas, etc.) pode ser considerada fonte primeira 

do desrespeito e da incompatibilidade entre os povos, raças, etnias, enfim, entre os homens de 

forma geral. 

Múltiplo e complexo não poderia deixar de ser a construção do conhecimento que 

se desenvolveu nesse século XX ― no passado século XX! ― Na História foi fato o 

nascimento de um novo paradigma na escrita do saber histórico,  a Escola dos Annales. Com 

os Annales se inovou na forma de fazer história, de escrever a história, tanto a história do 

próprio século XX, como a dos séculos e tempos passados.  

A Escola dos Annales nasceu a partir da fundação, na França, da Revista Les 

Annales de  Histoire Économique et Sociale em 1929, por  Lucien Febvre e Marc Bloch. O 

objetivo da nascente revista era eliminar o espírito de especialidade, promover a 

pluridisciplinaridade, favorecer a união das ciências humanas, passar da fase dos debates 

teóricos predominantes na história (e na revista Síntese, expoente do fazer história daquela 

época) para a fase das realizações concretas, das investigações coletivas no terreno da história 

contemporânea, do olhar atento ao cotidiano. Superação da história-acontecimento, da 

história positivista e do historicismo, para uma história global, múltipla, que poderia ser 

construída a partir das mais diferentes e inusitadas fontes para aquela época, inaugurando a 

multiplicidade das fontes históricas. 

Fernand Braudel, membro consagrado da segunda geração do Annales (Febvre e 

Bloch constituem a partir dessa denominação a primeira geração dos Annales), tendia a uma 

história global na obra "O Mediterrâneo e Felipe II". Nessa obra a preocupação de Braudel 
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era de "situar indivíduos e eventos num contexto, em seu meio, mas ele [ao mesmo tempo] os 

torna inteligíveis ao preço de revelar sua fundamental desimportância"
1
. Segundo Peter 

Burke
2
,  para Braudel a história dos eventos embora "rica em interesse humano, é também a 

mais superficial".  

O autor da segunda geração  tendia a uma história totalizante, no entanto o mundo 

pós Segunda Guerra Mundial, dividido em uma nova realidade político-econômica e 

tecnológico-cultural, fez com que houvesse uma mudança de interesse e uma reação ao 

determinismo e a história totalizante. Isso desencadeou mudanças dentro do movimento e deu 

origem a terceira geração dos Annales, que surgiu entre as décadas de 60 e 70 do século XX.  

No decorrer dos anos 60 e 70, uma importante mudança de interesse 

ocorreu. O itinerário intelectual da alguns historiadores dos Annales 

transferiu-se da base econômica para a "superestrutura cultural" do porão ao 

sótão.  

Por que isso teria acontecido? A mudança de estrutura de interesse, estou 

convencido, foi em parte uma reação contra Braudel. Como foi também, de 

outra parte, uma reação mais ampla contra qualquer espécie de 

determinismo
3
. 

 

 

A expressão "do porão ao sótão" figurando a mudança de interesses dos membros 

dos Annales foi, segundo Peter Burke, cunhada por Le Roy Ladurie e citada por Michel 

Volvelle, ambos membros da terceira geração, ao lado de Jacques Le Goff, Jean Delumeau, 

Georges Duby. Uma característica marcante da terceira geração dos Annales foi a efetiva 

aproximação da história com as demais ciências sociais, dentre as quais: a antropologia 

cultural, a sociologia, a geografia. A aproximação se configurou pela apropriação dos 

métodos e conhecimentos específicos de cada uma dessas ciências pela História.  

No entanto, o foco do presente artigo não é o movimento do Annales em si e sim, 

um movimento semelhante que acorreu no fazer histórico da História da Igreja Católica. Uma 

reflexão crítica que se passou entre alguns historiadores e pensadores da Igreja católica 

acerca do fazer histórico eclesiástico. 

Essas reflexões estão contidas em duas publicações da Revista Conciluim
4
 que 

aconteceram nos anos de 1970 e 1971 e foram consagrados ao problema do método. Um 

exame crítico dos métodos da história da Igreja e de seus objetivos, nos quais houve a 

preocupação de  levar em consideração a mudança do/no fazer historiográfico. 

Foram precursores desse movimento, dentre outros historiadores e pensadores do 

catolicismo e da Igreja Católica: Roger Aubert, Anton Weiler, John B. Cobb Jr., Giuseppe 
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Alberigo, Emile Poulat, C. W. Mönnich, Antoine Saucerotte. Vamos analisar aqui apenas 

alguns deles e seus posicionamentos em relação ao fazer histórico eclesiástico.  

Anton Weiler, no artigo intitulado "História da Igreja e Nova orientação da 

historiologia"
5
 separou a fé e a teologia de um lado do conhecimento eclesiástico e do outro 

lado, a história eclesiástica como sendo o ofício, a ciência do profissional da história. Para ele 

o historiador ou o estudioso da história da Igreja deve saber focalizar o problema histórico (o 

objeto de pesquisa) a partir das exigências atuais de 'engajamento', principalmente onde se 

referem as conseqüências para o conhecimento de História da Igreja.  

Uma nova história, uma nova forma de se compreender a história da Igreja era a 

idéia central de Weiler. Para ele a história pratica suas investigações a partir da exigência de 

se compreender o homem em seu tempo e instituições, com o objetivo de chegar a resultados 

que contribuam para a autocompreensão do homem hoje. Na mesma linha deveria ser feita a 

história da Igreja, ou seja, a partir de si mesma, de seus valores, dogmas,  preceitos para 

buscar a compreensão de seus atos e tomadas de decisões. 

Mönnich, no artigo intitulado "A História da Igreja, no conjunto das ciências do 

homem"
6
, elucidou que alguns fenômenos humanos se tornam mais compreensíveis se vistos 

pela ciência adequada: sociologia, antropologia, psicologia, economia, lingüística, ciência 

política. Afirmou também que os fenômenos humanos, não podem ser reduzidos a abstrações 

atemporais, nem mesmo os que estão dentro de searas da história eclesiástica, para não 

perderam sua veracidade, pois segundo o autor "seja qual for a definição de Igreja donde se 

quer partir, sempre se encontrará a própria realidade humana e não dados voando acima do 

tempo"
7
. 

As ciências sociais contribuem para a História da Igreja, conferindo maior 

veracidade e credibilidade ao conhecimento construído, além de ampliar os objetos históricos 

disponíveis ao estudo e pesquisa. 

A Igreja de que trata a História eclesiástica é também sempre a Igreja dos 

homens vinculados aos quadros políticos, sociais, econômicos, culturais e 

psicológicos; assim se comprova que as ciências do homem são 

indispensáveis para a História da Igreja: fornecem os instrumentos 

necessários para a pesquisa; fornecem ainda as perguntas de realce que o 

historiólogo deve dirigir a sua matéria; fornecem a critica a qualquer 

historiografia e também aos perigos de ideologizar ou mitologizar que 

ameaçam a historiografia eclesiástica.
8
 

 

Giuseppe Alberigo fala, em seu artigo "Novas fronteiras da História da Igreja?"
9
 

na necessidade de aceitar plenamente da secularização da História de Igreja, com "completa e 
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engajada inserção na dialética científica das disciplinas históricas"
10

. Afirma que se deve 

compreender como uma secularização aberta da história da Igreja que se fundamenta e visa 

um conhecimento científico da sucessão do tempo nas formas de vida cristã e os 

desencadeamentos dessas sucessões tanto na história eclesiástica, como na história leiga (ou 

profana, segundo Weiler). 

Podemos dizer que há duas visões de construção da história, a tradicional, que se 

fundamenta na pesquisa, na exploração da documentação e que busca a historicidade; e uma 

nova visão que vai mais a fundo na compreensão da pesquisa, ampliando os objetos e a 

compreensão das diferentes vertentes da instituição. Essa nova forma de fazer história deveria 

buscar penetrar "na estrutura interna da Igreja dentro das diversas unidades etnológicas, 

geográficas ou cronológicas e [na] penetração do auto-entendimento da Igreja que lhes 

corresponde"
11

. Enfim, deveria levar em consideração a multiplicidade da unidade de Igreja 

Católica, que ao ser uma, são varias. 

Aqui ele [historiador] leva em conta os processos metódicos das ciências 

sociais; trabalha, onde for possível, com tipos e modelos que devem 

possibilitar a analise da matéria, elaborada primeiro filológica e 

criticamente. Ele coloca hipótese de interpretação e testa-as nos "fatos" para, 

por este caminho, conceber afinal uma conjuntura nos dados históricos 

pluriformes dentro do âmbito da pesquisa. Para isso se presta, de maneira 

especial, uma combinação das histórias eclesiásticas e secular, institucional, 

social e econômica, que estudam cada uma por sua parte, um determinado 

aspecto da estrutura da convivência
12

. 

 

Essa visão histórica é fundamental, como ressaltou Weiler, pois "somente por 

esse caminho é possível uma investigação geral das estruturas, em conjunturas mais 

amplas"
13

. Sendo assim podemos considerar que o autoentendimento da Igreja é influenciado 

pelas mudanças culturais e conduzem a uma nova perspectiva mais diversa, que por sua vez 

constrói uma nova história fruto das mudanças da estrutura político social, da transição para a 

sociedade industrial burocrática que atingiu a sociedade laica e a eclesiástica, atingindo 

inclusive o próprio historiador que, característica e intrinsecamente é filho de se tempo e 

carrega em sua análise interpretativa e em sua narrativa, seus valores e sua visão de mundo.  

Weiler concluiu que o historiador da Igreja, bem como a História Eclesiástica  

deveria acompanhar os caminhos e ramificações da "história profana" e se modificar 

paralelamente a ela. A autocompreensão da Igreja deveria então ser fruto de uma história da 

Igreja sobre nova orientação historiográfica e, como resultado, o autoentendimento da Igreja 

seria fruto da influência de um autoentendimento  modificado do mundo cultural, no qual o 

historiador vive. 
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Sobre a subjetividade do historiador e sua não parcialidade, Anton Weiler 

esclareceu que "desde o existencialismo de Heidegger, desde os trabalhos teoréticos de, p.ex., 

Aron, Marou, Romein e Collingwood, sabemos, pelo menos na ciência teórica da história, 

que é impossível e indesejável excluir a própria subjetividade do interprete da história"
14

. Por 

esse motivo, afirma ele, a função do historiador eclesiástico seria a de contribuir para a 

junção das forças religiosas e morais, o que significaria, "escrever (de novo) a história da 

Igreja à luz do porvir; o que deverá ser feito junto com a Igreja e a partir da fé"
15

. 

John B. Cobb Jr., no artigo intitulado "Rumo a uma mudança da posição da 

historicismo e do positivismo"
16

 elucidou que a experiência humana de tomada de 

consciência é feita no tempo (temporal/histórica) e de forma particular. O particular é como 

se compreende cada termo ou objeto estudado, selecionado pelo historiador. O objeto por sua 

vez possui duas características consideráveis: a primeira é que ele "é o que é para quem o 

percebe, e nada mais"
17

; e a segunda é que o objeto do estudo do historiador contem em si 

certa subjetividade própria, atribuída a ele (objeto) pelo próprio historiador ao selecioná-lo. 

Eles [objeto e historiador] encarnam propósitos, sentidos, valores, 

pensamentos, sentimento e visão. O que ocorre interessa ao historiador 

como algo que, de qualquer modo, surge da vida subjetiva do homem ou 

para ele contribui
18

. 

 

Sem a fé no que se escreve, no caso, a história da Igreja, há, segundo o Weiler, 

maior possibilidade de se manipular a história e as veias por onde os relatos devem caminhar. 

Nessa linha seguiu Cobb, ao afirmar que a  questão do fazer histórico deve ser não o que 

passado foi em si, mas o que ele é e representa para o historiador em sua própria existência. 

A História da Igreja deve seguir as mudanças  da historiografia, no entanto deve 

ser vista como contendo em si mesma os fundamentos de sua analise e compreensão. Para 

Weiler, seria falha a visão histórica que buscasse analisar com olhar leigo a História da 

Igreja, configurando algo desconexo
19

.  

Conteúdos revelados dificilmente se deixam entender em conceitos 

racionais adequados; antes se deve procurar uma categoria cognitiva 

religiosa próxima. Rejeita-se uma história eclesiástica estritamente racional; 

por isso é necessário que, aonde o método histórico topa com  um alto lá!, se 

desenvolva um método teológico para tornar translúcida a situação 

histórico-antropológica
20

. 

 

Relevante é reconhecer que toda pergunta histórica é um pergunta do presente, 

que por sua vez é fruto de um conjunto de conhecimentos históricos que trouxeram do 
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conhecimento do passado a própria capacidade de desenvolver a consciência de tempo e, 

consequentemente de futuro. 

Nem a pesquisa histórico-científica, nem a historiografia científica da Igreja 

podem deixar-se humilhar a ponto de renunciar aos princípios conquistados, 

que exigem, com todo direito, que o homem, entrando no passado, deve 

medir as proporções intra-históricas não em relação ao presente, mas 

conforme a determinação da época. Não é exigência metódica, mas 

antropológica em relação ao objeto que deve respeitar, se para o sujeito 

interpretador deve valer que: a antropologia a que se prende um historiólogo 

qualifica o seu entendimento da história
21

. 

 

Considera-se que o entendimento histórico parte do sujeito que busca entender o 

"ontem" a partir do hoje e, que por sua vez é subjetivo. Por isso continua Weiler 

Insistir dogmaticamente numa só antropologia, numa imagem única de 

homem, numa só escala de valores que seria norma para todo o agir é uma 

tentativa fanática para vencer a própria historia da força da razão e da 

vontade avassaladora. Mas vencer a historia neste sentido liquida o homem, 

porque ele fica assim reduzido a uma vida a partir da "natureza", donde lhe 

é decretada a direção na qual sua vida há de se mover, não pluriforme e 

históricamente, mas univocamente conforme o direito natural
22

. 

 

Desconsiderar a pluralidade humana é desconsiderar o homem, é a forma 

primeira de manipular e estereotipar seu pensamento, fadando-o a pensar somente no que 

deve ser pensado.  

Tal modo de pensar poderá, por fim, terminar numa exclusão totalitária da 

vontade livre e da possibilidade duma livre opção e inaugurar uma era de 

homens manipulados, produtos de "human engeneering" que seguem , 

abúlicos, os ideais apresentados, como se reagissem hipnotizados, 

produzindo a reação desejada esteriotípica por sinais condicionados ou 

incondicionados, e só pensassem o que deve ser pensado
23

. 

 

Essencial é compreender que "na visão histórica, a essência humana não é 

conhecida a priori, mas deverá ser alcançada somente mediante o vir-a-ser-homem na 

história"
24

. E o mesmo se passa com a história da Igreja, na qual Jesus, para Weiler, "primeiro 

historiólogo da Igreja", definiu a essência do vir a ser-Igreja. 

A História da Igreja não produz, a partir de si mesma, uma visão supra-

histórica sobre a essência teológica da Igreja. O que a história eclesiástica vê 

a respeito da Igreja modifica-se com a própria história. Talvez seja possível, 

no plano da teologia da história, fazer concordar entre si  a revelação e a 

história, enquanto esta maneira de pensar for aceita pela sociedade, como 

era o caso desde Agostinho até Bousset. Mas, por cerca de 1800, Hegel se 

acha no limite de duas eras, com seu sistema especulativo: a era normativo-

absolutista e a era histórico-relativista. E desde o surgimento do 

historicismo, o problema da história das coisas foi colocado, pela primeira 

vez, com toda clareza para o pensar, ao lado do problema da natureza e 

essência das coisas
25

. 
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A história ciência ou profana ― como a denominava Weiler ― e a história 

eclesiástica devem reconhecer, em última instância, serem "ciência interpretativa" na qual o 

historiador deve colocar o conjunto analítico de suas fontes em uma conjuntura interpretativa, 

que por sua vez é fruto de seu entendimento da história, de sua visão de mundo, sua 

criatividade, não tendo receio de se expor como construtor do conhecimento histórico. 

Já John Cobb, centrou sua discussão na superação do positivismo e do 

historicismo como elementos norteadores para a construção do conhecimento histórico. Para 

ele ambos se devem a tomada de consciência, a partir da qual a história deve ser 

compreendida e da qual é mola propulsora. A tomada de consciência científica e histórica 

procura absorver e subordinar uma à outra. Quando a consciência histórica tenta absorver a 

científica, se caracteriza o historicismo. E Quando a consciência científica tenta absorver a 

consciência histórica se caracteriza o programa do positivismo na história. A origem da 

consciência para Cobb é semelhante a de Weiler.  

Alberigo ao enunciar o positivismo com forma de pesquisa histórica, afirmou que 

este método de pesquisa é insuficiente para se conhecer e, principalmente compreender a 

"complexa estrutura teândrica da Igreja"
26

 e ampliou seu pensamento afirmando que o 

método positivista de pesquisa é inadequado a complexidade dos objetos (os relacionado as 

ciências humanas, sociais) que se propõe pesquisar. Elucidou a necessidade de superar e 

libertar-se da forma reduzida da compreensão metodológico-positivista. 

No entanto, Cobb elucidou que o positivismo e o programa positivista de 

absorver a história se caracterizam como fenômeno histórico e devem ser entendidos 

historicamente, ou seja, compreendidos como resultantes de fatores geradores e que possuem 

fatores conseqüentes. Ambos oferecem desconstruções dentro de suas radicalidade 

interpretativas e de suas seleções de fontes, inclusive no tocante a Igreja.  

Utilizei o positivismo para referir-me ao plano gerado pela consciência 

científica com o fim de tornar-se o horizonte global do conhecimento e de 

identificar a realidade como aquilo que ela conhece. Utilizei o historicismo 

referindo-me ao plano paralelo da tomada de consciência histórica. Os dois 

planos estão em violente oposição. Contudo, muito têm eles em comum. 

Ambos pressupõem e expressam as conseqüências do desaparecimento da 

transcendência ou da morte de Deus. Quer isto dizer que ambos vacilam 

entre o dogmatismo e o niquilismo, entre a absolutização de sua apreensão 

da realidade e o aniquilamento de sua própria verdade e realidade, pela 

aplicação de seus métodos também em relação a eles próprios. Tudo 

considerado, é o niquilismo que sai vitorioso. É sustentado pelos resultados 

que seguem quando um dos dois sistemas aplica seu método ao outro.
27
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Cobb, afirmou que no momento em que escrevia, mais precisamente na década de 

70 do século XX, a juventude estava revoltosa contra o positivismo e o historicismo, pois 

rejeitavam tanto a forma científica como a histórica como fontes de conscientização e ao 

procurar por outro fundamento, ou fonte de consciência, se deparam com o existencialismo 

de Heidegger e Sartre. No entanto, mesmo esse fundamento (o existencialismo) já perdeu seu 

poder. Com isso a tomada de consciência histórica sobrevive alicerçada na utopia, que sente o 

passado como um fardo e o presente como intolerável, ficando os "louros" para aqueles que, 

em nosso tempo, prometem o melhor futuro. 

 

Notas 

                                                 
1
 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: 

Fundação Ed. Da UNESP, 1997, p. 47. 
2
 Ibdem, p. 48. 

3
 Ibdem, p. 81. 

4
 CONCILIUM, Revista Internacional de Teologia. N° 57, 1970/7 e CONCILIUM, Revista Internacional de 

Teologia. N° 67, 1971/7. 
5
 WEILER. A. História da Igreja e a Nova Orientação Historiológica. Concilium. Revista Internacional de 

Teologia, N° 57, 1970/7,  p. 823 a 839. 
6
 MÖNNICH, C. W. A história da Igreja no conjunto das ciências dos homens. Concilium. Revista Internacional 

de Teologia, N° 57, 1970/7,  p.848-857 
7
 Ibdem,  p.850 

8
 Ibdem,  p. 848. 

9
 ALBERIGO, G. Novas fronteiras da histórida da Igreja? Concilium. Revista Internacional de Teologia, N° 57, 

1970/7,   p. 870-885. 
10

 Ibdem, p. 885. 
11

 Op. cit, p. 827. 
12

 Ibdem,  p. 827. 
13

 Idbem,  p. 828. 
14

 Ibdem,  p. 830. 
15

 Ibdem,  p. 831. 
16

 COOB JR.,  J. R. Rumo a uma nova mudança de posição do  historicismo e do positivismo. Concilium. 

Revista Internacional de Teologia, N° 57, 1970/7, p. 840-847. 
17

 Ibdem, p. 840. 
18

 Ibdem, p. 841. 
19

 Para exemplificar o posicionamento de Cobb: Seria semelhante a tentativa de fazer juízo de valor de uma 

cultura da qual não se pertence ou mesmo não se conhece os valores e verdades. 
20

 Op. cit, p. 833. 
21

 Ibdem, p. 835. 
22

 Ibdem,  p. 835. 
23

 Ibdem,  p. 836. Esse situação histórica apresentada por Weiler na passagem citada,  pode ser verificada 

historicamente com o surgimento e fortalecimento de regimes totalitários tanto de direito com de esquerda no 

período entre guerras. 
24

 Ibdem, p. 837. 
25

 Ibdem, p. 838. 
26

 Op. cit, p. 877. 
27

 Op. cit., p. 843 

 


