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Peter Burke. A escola dos Annales (1929-1989): A Revolucão Francesa 
da historiografia . São Paulo: Editora da UNESP, 1992. 154pp. José 
Carlos Reis. Annales: a renovacao da história. Ouro Preto: Editora 
da UFOP, 1996. 139pp. 

Dois livros tematicamente aparentados, e que quase se confundem 
pelo conteüdo de seus titulos. E as semelhanças nao se esgotam nisso. 
A concepcao geral das duas obras converge numa distribuicao quase 
idOntica das matérias em analise. 0 periodo abordado e praticamente o 
mesmo. Os autores tencionam tragar urn quadro amplo do desenvolvi-
mento da chamada Escola dos Annales, desde os tempos de seus here-
ticos pais fundadores - pela explosao inovadora de suas idéias em rneio 
a um ambiente intelectual conservador — Lucien Febvre e Marc Bloch, 
ate o final da década de 80. 

Na verdade, esta e a intençao maior de Burke e de Reis, que aca-
bam por estender o que seria o projeto de uma hist6ria circunscrita dos 
Annales. Escrever uma histbria dos Annales partindo somente de seus 
fundadores seria fazer uma "histOria de pernas curtas", como diria o pr6- 
prio Lucien Febvre. Ao tentarem compreender o conteüdo "revoluciona-
rio" da hist6ria proposta por Febvre e Bloch, alargam o foco da pesqui-
sa, descendo ao leito complexo do pensamento filosOfico, da sociologia 
e da histOria, da forma corno eram concebidas estas disciplinas no sé-
culo 19, o que Peter Burke chama - para esta ultima area - de "o Antigo 
Regime da historiografia". Nesse percurso, Burke e Reis estabelecem as 
"genealogias", febvriana e blochiana, identificando as raizes mais pro-
fundas das filiagbes teOricas e metodolOgicas dos fundadores, para ex-
plicar de que forma foram absorvidas e de que modo atuaram as influên-
cias recebidas em meio aos primeiros "debates e combates" travados 
na luta pela elaboracao de uma hist6ria renovada. 

Outra convergência dos textos: analisam as obras mais importantes, 
os maiores "monumentos" erguidos pelos Annales, como Os Reis Tau-
maturgos de Bloch, 0 problema da descrenga (...) de Febvre, 0 Mediter-
râneo e o mundo mediterrâneo (...) de Braudel, Camponeses do Lan-
guedoc de Le Roy Ladurie, entre outros. Ambos percorrem as "tit's gera-
gbes" dos Annales, sendo que Reis pretende avançar este quadro, le-
vando a pensar numa "Quarta geragao" surgida do tournant critique de 
1988. 

Entretanto, apesar de algumas semelhanças de superficie, trata-se 
de textos acentuadamente distantes urn do outro. Corn efeito, as obras 
de Burke e Reis sao btimos exemplos de como pesquisadores que se 
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debrugarn sobre urn rnesrno objeto podern obter resultados desiguais, 
podern chegar a respostas convergentes ou divergentes, sern que ne-
cessariarnente urna delas esteja incorreta ou deva ser refutada. Abando-
nadas as exageradas pretensbes cientificistas na histbria, o que conta 
para urn born resultado da pesquisa é o seu "questionario", ou seja, o 
prograrna do pesquisador, o grau de cornplexidade de suas perguntas, 
o arnadurecirnento intelectual de seu projeto, como, a propOsito, enfatiza 
Reis. Nao que os dois trabalhos destoem quanto a qualidade e rigor, 
antes pelo contrario. 

A diferenga esta ern outra parte, isto é, no calibre da discussao, no 
fOlego e na disposigao ern discutir arnplarnente as matérias. Se os auto-
res seguern urn roteiro sernelhante, corno foi ressaltado, existern sensi-
veis disparidades na estrategia de seu desenvolvirnento. Nao ha dOvida 
de que o livro de Burke é mais leve, de leitura rnais facil, rnuito rnais 
dinarnico e povoado de personagens que fizeram e ainda fazern a histb-
ria da historiografia de nosso tempo. Por outro lado, o livro do professor 
Reis e rnais te6rico, rnais "sisudo", e bern mais cornpacto. Acerca desse 
aspecto, vale ressaltar que aquilo que Burke discute em dois ou trés 
paragrafos, de rnaneira quase alusiva, Reis desenvolve em diversas pa-
ginas. Para ficar em alguns poucos exemplos, basta cornparar o trata-
rnento que recebern as influOncias fecundas de Max Weber, Ernile Du-
rkheirn, Frangois Simiand e Henri Berr. Em media, sete ou oito paginas 
de analise profunda de cada urn! 

Desse rnodo, seria o caso de indagar: em dois livros que tern prop6- 
sito cornum de informar sobre urna rnesrna questao, de onde vem o des-
cornpasso? A resposta para isso talvez possa ser encontrada no "espiri-
to" de cada obra, na intengao de cada autor, naquilo que se refere ao 
pOblico-alvo que eles tinharn em rnente corno destinatário de seus tex-
tos. 

Ora, o livro de Peter Burke é quase urna obra de circunstancia, no 
sentido de se voltar claramente para o grande mercado editorial - no 
que, alias, teve bastante êxito nurna area em que, apesar da presen-
ga de alguns titulos consagrados, ainda ha urn consideravel vazio de 
textos dessa natureza. Poder-se-ia objetar que o livro ern questa() foi 
publicado por urna editora universitaria, preocupada ern destinar obras 
de grande valor acadOrnico para urn publico restrito. Contudo, a Editora 
da Unesp ha anos ja esta inserida no circuito cornercial das grandes 
editoras nacionais, desernpenhando, diga-se de passagem, urn papel 
brilhante. 

Ja o livro de Reis e extrato de tese, escrita para atender a uma rigo-
rosa banca examinadora europeia, visto que seu trabalho foi defendido 
na Universidade Catálica de Louvain, sern querer dizer corn isto que as 
bancas nacionais sejarn pouco rigorosas. E sobre este aspecto, o autor 
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nao se preocupou nern urn pouco ern "aliviar" o seu texto das necessari-
as mas sernpre pouco agradaveis arestas acadêrnicas, em destitui-lo de 
suas feicbes de tese, em esvazia-lo de pelo rnenos urna parte de sua 
densidade doutoral, premeditando atingir urn püblico mais amplo, muito 
provavelrnente desamparado de suficientes dados para digerir informa-
cOes transrnitidas num nivel tao elevado. Limitou-se em nos conceder 
urna versao em português, incorporando as indigestas citagOes e refe-
r8ncias bibliograficas no corpo do texto. Mas, pensando rnelhor, esta 
pode ser uma opção legitirna do autor, que nao faz concessOes a certas 
"profanacOes", igualmente legitirnas, do grande mercado editorial. Se 
nao conhecesse a histOria da obra, seus percalcos e peripecias, teria 
sérias dOvidas de que editoras comerciais aceitassem publica-la, no for-
mato corno se encontra pela Editora Universitaria da UFOP. 

Nesse ponto, a obra de Burke é rnais feliz. Seu texto, sern a rnenor 
pretensao de desmerecer o livro, é material paradidatico - corn direito 
ate a Glossario para aqueles que passaram por Francois Dosse, H. 
Coutau-Bergarie, Guy Bordé e Hervé Martin, sem esquecer o livro-dicio-
nario organizado por Jacques Le Goff, Roger Chartier e Jacque Revel. 
Apesar de seu desenvolvimento quase telegrafico, ou melhor, o seu tra-
tamento bastante ligeiro dos temas enfocados, o autor atinge seu princi-
pal objetivo: dar a conhecer o "regime" historiogréfico que havia antes 
dos Annales, o impacto e a influência da obra de Febvre e de Bloch, a 
recepcao internacional dos Annales, ate fins dos anos 80, passando pelas 
"geragbes" intermediarias em trajetbrias breves rnas muito bern tecidas, 
corn destaque para a atuacao e o lugar de Fernand Braudel. 

E o que nos oferece o livro de Reis? 0 mesrno que a obra de Burke. 
Mas corn analises rnais extensas, o que nao deixa de ser urn importante 
diferencial. Urn born exemplo disso e o quadro que o autor traca sobre a 
"contarninacao" da histOria pelas ciências sociais, e corn vantagens so-
bre Burke, pois nao se limita a estabelecer influencias e filiagOes te6ri-
cas: explicita rnetbdica e porrnenorizadarnente cada sisterna teórico, para, 
ato continuo, identificar os seus pontos de enraizamento junto a histbria. 
Ai est& corn certeza, o seu rnaior rnérito. Alérn de uma erudita exposicao 
do desenvolvirnento da historiografia francesa, o livro de Reis constitui-
se ainda nurna competente e bern inforrnada aula de metodologia da 
história, posto que orienta sobre as especificidades da pesquisa histOri-
ca, suas dificuldades e riscos. 

Apesar da identidade ternatica, de urna certa coincidencia no de-
senvolvirnento do texto, 'Dem corno pela presenga dos rnesrnos persona-
gens e algurnas referências bibliograficas cruzadas, as duas obras tern 
poucos tracos ern cornurn. Trata-se de pesquisas que chegarn a resultados 
bern diferentes, porque desde seu ponto de partida perseguirarn fins rnuito 
diversos. Acentua-se a disparidade principalrnente porque sao textos de 
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niveis teOricos clararnente distintos, o que para o leitor interessado nes-
sa matéria e muito favoravel: tera acesso a duas visbes, a duas formas 
personalizadas de tratarnento de urn sO problerna. Mas, fora de qual-
quer dOvida, ao transforrnarern urna area irnportante da historiografia 
conternporanea ern objeto de analise, tarefa surnarnente espinhosa, cada 
trabalho desernpenha corn valor a sua rneta: colaborar para a arnpliacao 
do conhecirnento de urn terna rnais que relevante. Ern sintese, dois livros 
inteligentes sobre uma questao a urn sO tempo complexa e fascinante. 

MARCOS ANTONIO LOPES 
Departamento de HistOda/ UNIOESTE-Pr 
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Emilia Viotti da Costa. Coroas de Gloria, Lagrimas de Sangue — A 
rebelião em Demerara em 1823. São Paulo, Companhia das Letras, 
1998. 

Este livro e urn fino exernplo de urn trabalho de pesquisa de prirneira 
classe sobre urna das maiores revoltas de escravo do Novo Mundo. A 
revolta ocorreu no ano de 1823 na colOnia de Demerara na Guiana, ex-
Guiana Inglesa. Aautora se propbe a contar a histOria do rnissionario 
evangélico John Smith que, proveniente da Gra-Bretanha para Demerara 
ern 1817, foi acusado de ser o mentor e instigador da referida rebeliao. 

A regiao onde o conflito se deu é conhecida corno Costa Leste ocu-
pando urna irnensa area de cultivo de acucar que se estende ao longo 
do mar por quase 40 Kms a leste da foz do rio Dernerara. Atingindo 
quase 60 fazendas a partir da fazenda Success pertencente a Jonh Gla-
dstone, a rebeliao contou corn a participacao de 10 a 12 rnil escravos 
que se sublevara, ern nome de seus "dreitos". 

0 dado que confere singularidade ao conflito foi a interferência do 
missiondrios evangélicos que jogararn luz nos desrnandos do sisterna 
escravista vigente, em confronto corn os senhores (fazendeiros locais) e, 
as autoridades coloniais que os acusavarn simultaneamente de traido-
res e fanaticos. Outro dado irnportante no conflito foi que contrariando a 
esperada atitude de apoio por parte da Métropole, nos intjrneros atritos 
entre missionarios/colonos, colonos/escravos, as autoridades britanicas 
nunca se posicionaram radicalmente a favor dos fazendeiros. 

A autora justifica a irnportancia de tal pesquisa pelo valor universal 
do terna da escravidao e, considera o tragico destino do Reverendo Smith 
ernblernatico no que concerne a atuagao de indivicluos que se distin-
guern na histOria corno paladinos da justioa e da igualdade. 
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