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Resumo 

Considerando a questão da linguagem, na discussão das disputas de poder na produção da 

História, pode-se refletir sobre as questões sobre o sentido, o texto e a leitura e sua relação com 

a historiografia. Descontruindo o sentido literal, entendo que nas práticas sociais diversas é que 

se constroem os sentidos acerca do passado. O solapamento da literalidade da linguagem pode 

contribuir no diálogo com as vertentes teóricas que evocam uma crise da história. 
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Abstract 

 

The questions about the meaning, the text and reading and its relation to the writing of history 

can be reflected, when we consider a way of thinking about language. The various social 

practices do they build directions about the past, working with the deconstruction of the literal 

sense. Thus, the ending of full literal language can contribute to the dialogue with the theoretical 

aspects that evoke a crisis in history. 
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No Prefácio à 2ª edição da sua obra A Escrita da História, Michel de Certeau diz que  

A historiografia (que quer dizer “história” e “escrita”) traz inscrito no seu próprio nome 

o paradoxo – e quase o oximóron – do relacionamento de dois termos antinômicos: o real 

e o discurso. E tem a tarefa de articulá-los e, onde esse laço não é pensável, fazer como 

se os articulasse2. 

Esse entendimento, acerca do fazer historiográfico, coloca-nos impasses sobre o papel 

do discurso e da linguagem na construção histórica. Qual a relação do discurso com a escrita 

da história? Quais são os limites da linguagem na hermenêutica do objeto da historiografia? 

Não seria novidade dizer, em um evento ou publicação do campo histórico, que, tanto 

como uma prática quanto como disciplina, a História foi produzida e manuseada das formas 

mais diversas no transcorrer das variadas, vamos assim dizer, histórias da humanidade. Porém, 

para a tessitura aqui proposta, vale explicitar uma característica da História: ela é filha de uma 

conturbada relação instituída e instituinte entre um tempo, um lugar e um produtor de história.  

Após a circulação de diversos regimes de historicidade, a preocupação com vínculo com 

a realidade pode ser considerada uma atual e permanente ocupação entre os diversos, múltiplos 

e antagônicos grupos dos historiadores. Não obstante essa atualidade, noticio uma perenidade 

em relação a esse cuidado: no legado da produção de conhecimento de matriz ocidental, que 

tenta se colocar com estabelecido, temos o exemplo de Heródoto, cuja modo de historiar se 
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estabelece como uma indagação ou testemunho. Ou, como nos diz Le Goff em relação aos 

afastamentos e às permanências que os estudos históricos têm da concepção herodotiana, “a 

história começou como um relato, a narração que pode dizer ‘Eu vi, senti’. Este aspecto da 

história-relato, da história-testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da 

ciência histórica”3. 

Mais recentemente, tal movimento de amparo no que efetivamente aconteceu, foi alçado 

como estatuto central para que houvesse o alcance de uma verdade histórica. O estabelecimento 

de critérios específicos no tratamento das fontes e da história fomentaram nova inflexão no 

fazer histórico nos anos finais do século XVII, com Du Cange, Mabilon e os beneditinos de 

Saint-Maur, Muratori etc4. Todavia, empolgados e pressionados pelos filhos iluminados das 

Ciências ditas Naturais, os sujeitos escritores da História se preocuparam com o lugar da 

História na nova dinâmica de conhecimento que se sedimentavam em fins do século XVIII e 

início do século XIX, até que, no Oitocentos, a História se encontrou como Ciência. 

O estatuto científico passou a ser o parâmetro da História e durante o século XIX, para 

se estabelecer como Ciência, a História deveria se estabelecer objetivamente em relação ao 

passado. Dois movimentos colaboraram para isso: o positivismo e o historicismo. Tais legados 

podem ser entendidos, ainda, como importantes tentativas de vinculação entre a realidade e o 

discurso. Mas, tal esforço de conciliação não conseguiu alcançar plenitude em momento algum 

por conta do instável relacionamento vigente na produção histórica – tempo, lugar e historiador.  

Na segunda metade do século XX, a crise da modernidade repercutiu, principalmente, 

no campo das Ciências Humanas, atingindo também a História5. A chamada “crise” da História 

se relaciona ao advento do pós-moderno6. Este transformado em um grupo que, por vezes, na 

discussão da teoria da História é encaixotado e postado em direção ao relativismo radical7 ou à 

desconfiança total na pesquisa compreendida até a chegada do “pós-modernismo”8. Não sendo 

concebido como uma posição (diversa e heterogênea) que coloca em questionamento os 

pressupostos dissimulados9 dos critérios de cientificidade, tal movimento é enxergado de forma 

ameaçadora e destruidora da História, que quer a empurrar numa crise sem volta. 

Porém, seria isso uma crise ou uma mudança paradigmática em curso? No caso da 

História, a dita crise remete a crítica a cientificidade feita por Gaddis10, o qual entende que, 

dentre outros aspectos, são promovidos recalques inconscientes nos sujeitos da dita ciência 

histórica. A construção histórica sempre remete a uma atividade política e ideológica consciente 

ou não. E, digo mais, a consciência da influência dessa vinculação é parcial e limitada, já que 

não conseguiremos jamais alcançar a totalidade das influências às quais somos submetidos.  
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A crítica se direciona ao estatuto científico de bases plenamente objetivas não somente 

na disciplina histórica, mas sim nas ciências como um todo. Ou seja, não é uma suposta crise 

exclusiva da História, tampouco das Ciências Humanas, senão da Ciência como discurso 

racional pleno e universal. A partir daí, entendo que é mais uma mudança paradigmática ampla 

do que uma crise. São novas considerações que as próprias reflexões ocorridas da modernidade 

ajudaram a salientar e um novo reposicionamento frente a novas e velhas problemáticas.  

As incorporações de novos aspectos a serem considerados, a partir das críticas 

denominadas “pós”, não destroem o fazer científico. De outro modo, tais considerações 

apontam os limites da representatividade implicada nas nossas produções e inclusive explicam 

que tais limites alcançam, também, as próprias considerações sobre os limites evidenciados. 

Pois, ainda nas bases pós-modernas, quando se trata de explicação, somente podemos fazê-la 

com os parâmetros da representação e com conceitos – que são sempre representativos. Quando 

se explica os impasses na produção de conhecimento, nas palavras de Derrida, “é melhor 

declarar de modo tão conceitual, rigoroso, formalizante e pedagógico quanto possível as razões 

que se tem para fazê-lo, para mudar assim as regras e o contexto do discurso”11. Mudar as regras 

com vistas de solapar as hierarquias construídas no campo da produção de conhecimento como 

um todo, e, mais especificamente, no campo da historiografia. 

Ainda assim, dentre os críticos aos “pós”, ainda, parece residir um forte ranço positivista 

ou, aproximando-me do que disse Löwy, uma dimensão positivista12 dentro até das Ciências 

Humanas, que se esforça para manter as hierarquias criadas nos discursos embebedados de 

disputa de poder e com uma teimosa e, por vezes, sorrateira vontade de objetividade plena como 

pano de fundo.  

Essa construção que classifica e hierarquiza os diferentes tipos de conhecimento pode 

ter suas raízes no Iluminismo europeu. Em sua gênese e em seu processo de estabelecimento, 

seu movimento13 foi revolucionário: criticava o discurso religioso que era dominante, quando 

se tratava das formas de explicação da natureza e na manutenção das distintas ordens existentes. 

A religião tentava, por diversos modos – concílios, tratados, inquisição, entre outros –, silenciar 

o nascente discurso científico. Quero dizer com isso que o Iluminismo fomentou mudanças 

importantes na forma de lidar com o mundo. Além de muito caras as nossas produções, algumas 

de suas reverberações têm bastante força até os dias atuais, como são os casos do cientificismo 

e, em certo modo, do positivismo. Estes dois, em linhas gerais, podem ser concebidos, 

principalmente, como busca da objetividade, ou a tentativa do homicídio do sujeito discursivo. 

Essa forma de tratar a realidade, como vemos, não foi sempre hegemônica e perene, como nos 
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parece. De outro modo, sofreu uma perseguição do discurso religioso com quem teve grandes 

embates até sobrepujá-lo – mesmo sem nunca o eliminar. 

Assim, sobrelevado, o discurso científico, calcado na objetividade, ganhou status de 

verdade e se tornou parâmetro para todas as Ciências. Por isso, as Humanidades, no esforço 

para se constituírem como ciência, tomaram emprestados diversos conceitos e noções das 

Ciências Naturais. Agora, já com seu modelo racionalmente firmado, as Ciências Humanas 

impõem o seu ethos para quem queira produzir um conhecimento dito verdadeiro. Pronto: a 

hierarquia estava posta com a ciência objetiva no topo da cadeia do conhecimento. A destituição 

dessa hierarquia, entre os diversos campos do conhecimento, que propicia o esteio de uma 

historiografia que comporte as contribuições pós-modernas. Destituição essa que pode ser 

compreendida, também, como uma reverberação da crítica à verdade em sua plenitude e dos 

usos que são feitos dessa crítica.  

Dentre esses usos, temos o suporte de Certeau que nos ajuda a pensar, em sua obra 

História e Psicanálise: Entre Ciência e Ficção, o questionamento da hierarquia, por nós 

naturalizada, entre as diferentes formas de produção de sentidos. Tencionado a relação entre a 

ciência histórica com a ficção, o historiador francês conclui com uma fórmula dizendo que  

O lugar instaurado por procedimentos e controle é, por sua vez, historicizado pelo tempo, 

passado ou futuro, que se inscreve aí como retorno do “outro” (uma relação de poder, 

como o poder, como precedentes ou com ambições) e que, “metaforizando” assim o 

discurso de uma ciência, acaba por transformá-la, igualmente, em uma ficção14. 

 Em outro momento no texto de Certeau, o autor mistura a ciência e a ficção e, a partir 

daí, constrói “uma nova espécie de ficção: artefato científico, ela não se julga pelo real que, 

supostamente, lhe faz falta, mas pelo que ela permite fazer e transformar. É ‘ficção’ não o que 

bate a fotografia do desembarque lunar, mas o que o prevê e o organiza”15. Por conta dos 

meandros da construção discursiva necessária para que a ciência seja engendrada, que a suposta 

objetividade científica também é abalada. Isso sem entrar no mérito da perturbação 

desenvolvida quando se pensa na desconstrução do inconsciente e na desconstrução do sujeito 

cartesiano16.  

 

SOBRE LINGUAGEM, LEITOR E LEITURA E O REFLEXO NA HISTORIOGRAFIA 

 

Algo que para mim ficou muito patente no ideário pós-moderno foi a atitude de 

empoderamento. Dialogar com o que os discursos ditos estabelecidos não dialogam e, até, 

buscam silenciar ou invisibilizar. E, para esse tornar invisível o que querem, as atitudes mais 
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recorrentes desse estabelecido se pautam na existência de uma verdade. Ainda que sobre novas 

formas, a objetividade ou uma ideia de verdade tem grande serventia através dos artifícios 

discursivos.  

Um dos grandes problemas dessa tentativa encontra-se, já de cara, na forma que ela se 

promove: através de discursos. O paradoxo na relação com a realidade, como nos coloca 

Certeau, inicia-se no momento em que o sujeito tem que utilizar a linguagem para tratar de um 

objeto. Os problemas gerados pela reflexão sobre o discurso – e o ruído que ele produz na 

tentativa de alcance de tal realidade – remetem às alterações sobre o entendimento acerca da 

linguagem nos últimos séculos.  

Na Filosofia, na passagem do século XIX para o século XX, a preocupação antiga com 

a linguagem ganha novos contornos. Wittgenstein17 chegou a um enorme impasse teórico: a 

impossibilidade de uma linguagem neutra. Esse embaraço foi um dos grandes viabilizadores 

para a virada linguística de meados do século XX. 

A virada linguística foi importante para a filosofia da linguagem, pois foi um movimento 

que desestabilizou toda possibilidade de “essencialismo”. Husserl, com a fenomenologia, 

buscava a essência das coisas e por isso instituía uma depuração das mesmas para alcance dos 

fenômenos. A suspensão das coisas, com as reduções históricas, eidética e transcendental, 

possibilitaria o alcance do fenômeno, mediado pela consciência. E, através da consciência, as 

coisas ganham sentido por meio da significação - linguagem. 

Na concepção de Wittgenstein, a linguagem tinha um papel central. Ainda assim, ele 

via a mesma como uma instância suspensa da realidade, posto que as coisas não possam ser 

ditas, somente mostradas18. Dessa forma, ficava latente a impossibilidade de se instituir uma 

linguagem neutra ou objetiva, que permitiria o alcance de uma verdade. O que se considera, a 

partir dessa virada, é que o enunciador ou falante não pode alcançar significado final de 

qualquer conceito. Esse não-alcance da plenitude de sentido, ainda que possibilitado dentro de 

um horizonte de inteligibilidade remete ao quase-conceito19 do rastro, na leitura desconstrutora 

de Derrida20 à obra de Saussure. O rastro se embrenha nos conceitos promovendo algum 

sentido e que é posto em movimento pela disseminação21, outro quase-conceito que se relaciona 

com a propagação de palavras e sentidos, que implica “ao mesmo tempo identidade e 

diferença”22. Lembrando que o fechamento desses sentidos é sempre postergado, e isso que 

propicia a diferença dentro da identidade. 

Nessa desconstrução Derrida vai concordar com o linguista Saussure na afirmação de 

que, no sistema linguístico, existem apenas diferenças, “sem termos positivos”23, isto é, as 
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coisas não têm uma existência isolada, ou, nos termos de Saussure, “não tem nenhum laço 

natural com a realidade”24. Quando se pensa num sistema linguístico composto por itens 

positivos, considera-se uma relação entre linguagem e realidade plenamente objetiva, ou seja, 

salvo de distorções, a linguagem seria um retrato de uma realidade que independe da nossa 

interpretação. É essa positividade que a teoria saussuriana suspende. Por meio dessa assertiva, 

Saussure vai reconsiderar o entendimento comum de que a língua consiste em palavras que são 

arranjadas de forma que consolidem um sistema linguístico, no qual das palavras emanam o 

sentido do objeto representado. Para Saussure, ao contrário, os signos25 são o produto de um 

sistema em diferenças, não são entidades positivas de todo, mas efeitos da diferença. Na 

perspectiva derridiana, reside aqui, deste modo, uma crítica ao logocentrismo26, posto que, ao 

inferir que a língua consiste apenas de diferenças, Saussure arruína qualquer possibilidade de 

fundamentar uma teoria linguística em entidades positivas, cuja presença poderia estar no 

evento da fala, ou no sistema.  

Mediante esse sistema linguístico onde há apenas diferenças, Derrida depreende que não 

se tem, com isso, um centro de sentido de onde emane o fundamento da significação: “Nada 

existe, em toda parte, a não ser diferenças e rastros de rastros”27. Tanto a natureza arbitrária do 

signo, quanto o sistema sem nenhuma entidade positiva remete, assim, ao chamado rastro 

instituído28, que remonta a uma estrutura de referência infinita onde somente existem rastros. 

Ou seja, qualquer conceito, por mais fixo que pareça, está situado em alguma parte de uma 

cadeia de significação, na qual se torna impossível acessar a origem. Um conceito bem estável, 

na verdade, é um conceito pelo qual não necessitamos lutar pela sua paternidade; ou aquele do 

qual esquecemos que é arbitrário; ou, até, não nos é conveniente ou viável o disputar em dado 

momento. 

Essa leitura faz com que se conceba uma impossibilidade radical de fixação de sentido, 

uma essência. Concebe-se, nessa não fixação, uma inapreensível e múltipla rede de sentidos 

descentrada. Só há rastros dispersos por toda parte, cujo arranjos e rearranjos possibilitam 

sempre diferentes, não-originais e passageiras formas de significação. E, essa dispersão de 

rastros fomenta-se por conta da impossibilidade do alcance de sentido pleno em si mesmo, 

senão a significações dispersas e que estão além do querer-dizer do falante ou escritor, e, do 

mesmo modo, excedem a interpretação do ouvinte ou leitor. Não que não haja uma intenção, 

por exemplo, nesta minha escrita, contudo, ela se dispersa no dito jogo de construção de 

sentidos no momento que entra em contato com o interlocutor e jamais terá sido plenamente 

controlada por essa minha intenção, que já nasce fragmentada pela linguagem que a expressa. 
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Pode ser que até se tenha uma aproximação significativa e contundente entre a minha intenção 

e o que você está interpretando, o que é o rastro, porém a plenitude do sentido é lendária. Somos 

diferentes e temos hermenêuticas distintas que, por sua vez, são também instáveis para si 

próprias.  

Essa instabilidade conceitual também remete à (in)compreensão de que as coisas sempre 

fogem dos conceitos, assim como a Derrida diz de sua gata: “Nada poderá tirar de mim, nunca, 

a certeza de que se trata de uma existência rebelde a todo conceito”29. A impossibilidade de um 

sentido fixo e objetivo tem importantes reverberações em outros campos do conhecimento e no 

questionamento de fundamentos científicos já naturalizados nos diversos campos de estudos. 

Essas repercussões podem ser usadas de forma a propiciar a afirmação, o diálogo e de trocas 

entre diversas perspectivas. Além disso, pode colaborar na desconstrução de pressupostos fixos 

e impositivos que tentam enquadrar os conhecimentos e sua produção. 

Na História, de onde tentamos falar, esse entendimento de linguagem serve para crítica 

de algumas dimensões das concepções de historiografia, nas quais se contempla um 

conhecimento como algo com lastro pleno de realidade e de onde se pode enxergar um fazer 

historiográfico centrado e inteiramente consciente na sua prática historiográfica.  

Para além dessa crítica, mais voltada para a dimensão epistemológica do conhecimento 

histórico, acredito em poder deslocar essa noção de linguagem para uma dimensão institucional 

(ou de divulgação) que é tratada, por muitos institutos e comunidades científicas, como 

parâmetro científico. Editoriais e conselhos científicos parecem conceber a linguagem de forma 

apriorística e dotada de sentido intrínseco. Contudo, afinal, qual o problema desse tratamento? 

O grande problema não consiste em saber se existe ou não um sentido original, pois, utilizando 

os parâmetros lógico-científicos ocidentais30, morreremos sem encontrar a essência do conceito 

mais simples que nos vier à mente. A dissonância ocorre na imposição de sentidos que 

desconsideram a pluralidade de ideias. Não se tem muita transparência nos parâmetros de fazer 

e divulgar pesquisas. Isso reduz a possibilidade de reflexão sobre os significados construídos 

nas formulações implicadas, que, muitas vezes, têm aquela perspicaz dimensão positivista. Só 

que tais lugares instituídos não levam em consideração algo que ocorre, sem qualquer 

possibilidade de controle, em todo momento nas práticas sociais: a leitura e o leitor. 

A leitura e o leitor não consistem em temáticas exclusivas que repercutem somente no 

campo próprio da Linguística. Apesar de poderem ser considerados algumas das matérias-

primas dos teóricos da linguística, a reverberação das suas reflexões se estende para outros 
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campos de conhecimento. Cabe ressaltar, todavia, que a linguagem, a figura o leitor e a leitura 

estão em intensa disputa nos estudos literários.  

Uma das razões deste interesse no leitor e na leitura reverbera de uma orientação 

incentivada pelo estruturalismo e pela semiótica. Conforme explicita Culler, “A tentativa de 

descrever estruturas e códigos responsáveis pela produção do sentido concentra a atenção sobre 

o processo de leitura e suas condições de possibilidade”31. Essa descrição não objetiva alcançar 

o sentido definitivo de uma obra, porém intenciona descrever a lógica que propicia a construção 

dos sentidos. Essa “busca estruturalista pelos códigos leva os críticos a tratarem uma obra como 

uma construção intertextual [...] e, por isso, consolida o papel central do leitor como função 

centralizadora”32. A partir do momento em que o leitor e sua atividade leitora são concebidos 

como deságue dos diversos discursos sociais, passa a ser lugar de destino dos códigos de 

significância e onde podem ser perscrutados. 

Acerca do leitor, Certeau também colabora com seu texto Ler: uma operação de caça. 

Ao criticar a ideia de uma pretensão pedagógica dos produtores de conteúdo, o autor não acha 

coerente o entendimento de uma imagem de um leitor ou “público” homogêneo e fixo frente à 

circulação dos meios. Essa visão, diz Certeau, “costuma estar implícita na pretensão dos 

‘produtores’ de informar uma população, isto é, ‘dar forma’ às práticas sociais”33. Deste modo, 

nessa perspectiva dos “produtores”, os leitores são empurrados ao mundo invisível. Essa lenda 

serve, além do efeito performativo34 para a manutenção da mesma lenda, “ao sistema que 

distingue e privilegia autores, pedagogos, revolucionários, numa palavra ‘produtores’ em face 

daqueles que não o são”35. E, numa posição política, Certeau nos estimula a desacreditar nessa 

lenda e para “descobrir uma atividade criadora ali onde foi negada, e relativizar a exorbitante 

pretensão de uma produção (real mas particular) de fazer história ‘informando’ o conjunto do 

país”36. 

Sobre leitura, Certeau vai trabalhar com a noção prática lente que foge da passividade e 

da vontade de determinismo dos escritores. Estes mesmos que tentam impor suas significações 

unilaterais através de um sentido literal – produto de uma elite social. A leitura é uma prática 

social de construção textual. O leitor quando lê, não o faz sozinho, isolado do tempo e espaço. 

De outra forma, caminham com seus olhos, pela superfície textual, outros olhares e construções 

que imbricam o sujeito, o seu tempo e sua cultura. E, assim conforme já diziam as teorias 

psicolinguísticas de leitura, “o sentido se constrói através da interação entre leitor, texto e 

autor”37. Em paralelo, na Teoria Literária os modelos psicológicos de leitura “explicam a 

interpretação ou como uma transação entre o leitor e o texto na qual cada leitor cria significado 
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com base em seu próprio tema de identidade (‘identity theme’) ou como uma absoluta primazia 

da subjetividade dada pela autoridade do indivíduo como criador de textos”38. Aqui se destaca 

mais ainda o papel de protagonismo do leitor e da sua atividade leitora. 

Com a mistura do tripé interpretativo – leitor, texto e autor –, chego ao entendimento 

que os sentidos são, destarte, inapreensíveis. Não digo, com isso, que não existam os sentidos, 

senão que sua origem e seu fechamento estão sempre em deslocamento. “A constituição do 

sentido é, pois, social”39. E, nessa constituição, ainda que nunca plena, o papel do leitor e da 

leitura é de sujeito atuante, contrariando os anseios imperialistas dos escritores/produtores dos 

textos – que por si só não tem sentido algum. E é nesse inconveniente da linguagem, do leitor 

e da leitura que o historiador, tanto em sua prática interpretativa quanto no fazer historiográfico, 

coloca-se. Ele lê o seu objeto de forma única e nunca plena, para produzir produto de leitura 

diversa. A linguagem impõe certos limites incontornáveis à produção de conhecimento, na qual 

a História se insere, mas não a interdita. Devemos ser cônscios dos distintos descentramentos 

existentes em nós e nos outros40, os quais impossibilitam o saber unívoco e por si do cogito 

cartesiano em qualquer ponto da historiografia e, consequentemente, da História. 

Não evocamos, com isso, um laissez-faire ou um “vale-tudo” historiográfico, mas 

seguindo orientação de Corazza quando destaca a necessidade de uma moderação metodológica 

para se evitar os ferrolhos da modernidade e um relativismo radical na produção do 

conhecimento41. Remetendo, também, à metáfora dos porões de Veiga-Neto, a ética leva ao 

estudioso ou pesquisador se guiar por pressupostos coerentes com objetivo de se construir um 

conhecimento verossímil – um ativismo ético consigo e com os outros em primeiro lugar42. 

1 O autor é graduado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e mestrando 
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