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I - HISTÓRIA, TEMPO, CIDADANIA



C O N T I N U I DA D E S  E  R U P T U R A S 
H I S T O R I O G R Á F I C A S :

O  C A S O  P O R T U G U Ê S  N U M
C O N T E X T O  P E N I N S U L A R

( C . 1 8 3 4  -  C . 1 9 4 0 )

Sérgio Campos Matos

Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de História

Na modernidade difundiu-se na escrita da história uma exigência de 
distanciação crítica (que aliás não era nova) em relação às fontes e ao próprio 
objecto de estudo, quando não um corte entre presente e passado1. Mas o presente 
irrompe a cada passo no trabalho do historiador que sempre selecciona temas, 
problemas, balizas temporais, conceitos, interpretações - mesmo quando alimenta 
a ilusão de que, no seu trabalho, reconstitui ou ressuscita o passado tal como teria 

1 CERTEAU, Michel de − L´écriture de l’histoire. Paris: Gallimard, 1975, p.58. Este texto constitui uma versão 
aprofundada de uma outra versão publicada em castelhano: FORCADELL, Carlos PEIRÓ, Ignacio e 
YUSTA, Mercedes (eds.), El pasado en construcción. Revisionismos históricos en la historiografía contemporánea. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico 2015, pp.249-274.
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sucedido. Neste sentido, quem investiga e escreve um trabalho historiográfico 
não pode evitar que também a sua prática se situe num tempo específico, tenha 
uma historicidade2. O historiador não está fora da história. Também não está no 
tempo a que se refere a sua narrativa, como poderiam sonhar alguns: tem por isso 
que lidar com a alteridade. E, naturalmente, todas as sociedades humanas, todos 
os indivíduos cultivam atitudes diferenciadas em relação ao passado. Centrando-
me no caso português e estabelecendo nexos com outras culturas históricas 
europeias, pretendo neste texto 1. Caracterizar dois momentos em que, no campo 
historiográfico, se afirmaram intenções de ruptura com o passado próximo e em 
que se delinearam projectos de futuro, estabelecendo uma relação entre história 
e Res publica. Não esquecendo que as intenções de corte com o passado próximo 
exprimem por vezes vontade de regressar a um passado mais distante (caso 
do medievalismo dos historiadores românticos). 2. Situar as mudanças que se 
operaram nos dois últimos séculos na escrita da história numa escala transnacional, 
europeia mas sobretudo peninsular.

Nestes dois últimos séculos podem distinguir-se quatro momentos 
significativos na historiografia portuguesa que se traduziram em profundas 
transformações na escrita da história.

1. Os decénios de 1840-50, o momento Herculano, que corresponde 
aos primórdios da construção do estado liberal, um tempo de grande 
conflitualidade política não só entre liberais mas também entre estes e 
os adeptos da antiga sociedade portuguesa. Nele se difunde largamente a 
narrativa liberal, marcando bem a ruptura com o Antigo Regime político;

2. 1915-20, tempo coincidente com a tentativa modernizadora e crise da I 
República, caracterizado por grande instabilidade política, acentuada pela I 
Grande Guerra e em que, contra a narrativa liberal e republicana, se afirma 
a reacção tradicionalista do Integralismo Lusitano; 

2 Para esta problemática veja-se FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier “Historia, historiografía, historicidad. 
Conciencia histórica y cambio conceptual”, en Europa del sur y América latina. Perspectivas historiográficas, Manuel 
Suárez Cortina, ed., Madrid: Biblioteca Nueva, 2014, pp. 35-64.
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3. Os decénios de 1940/50 quando, em contacto com a historiografia francesa 
– Annales e marxismo – se revela um pensamento crítico em relação ao 
historicismo nacionalista do Estado Novo; O Dicionário de História de Portugal 
(1963-71), dirigido por Joel Serrão, é o produto mais expressivo desta geração;

4. Os decénios de 1980-90 em que se alargam muito significativamente os 
cursos de história e se estreia uma nova geração de historiadores já formada 
depois de 1974; a partir de 1993, três novas histórias de Portugal sintetizam 
este movimento3. Considerarei neste estudo apenas os dois primeiros 
momentos. E deixarei para outra ocasião os seguintes.

Portugal et en Espanha : para uma comparação necessária

Importa notar que estes momentos de mudança encontram correspondência 
em Espanha. Na verdade, detecta-se não só um paralelismo entre as experiências 
históricas de Portugal e Espanha, mas também entre as historiografias portuguesa 
e espanhola. Em ambas as nações verificou-se, a partir das revoluções liberais, uma 
forte tendência para a secularização dos historiadores (a esmagadora maioria dos 
historiadores era já secular no seculo XIX); a historiografia tornou-se um ofício 
de não-especialidade, também em Espanha muitos historiadores eram jornalistas e 
políticos – poucos eclesiásticos. Mas, em comparação com a Alemanha e a França, 
nota-se na península um atraso na profissionalização dos historiadores. A história 
entrou para os planos de estudo universitários um pouco mais cedo na Espanha do 
que em Portugal e a população universitária espanhola (incluindo professores de 
História) cresceu num ritmo superior. Cadeiras de História no ensino superior 
foram introduzidas em 1859 quando se fundou em Lisboa o Curso Superior de 
Letras (o mesmo sucedera em França, em 1808, na era napoleónica, e em Espanha 
em 1849 et 1857 na Universidade de Madrid, e depois na Itália, no Reino da 
Sardenha e Piemonte, em 1862). Mas em 1928 só havia 14 professores de história 

3 Coordenadas por José Mattoso, A.H.Oliveira Marques-Joel Serrão e João Medina.
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nas universidades portuguesas e 35 em Espanha4. O que mostra bem como em 
pleno século XX a historiografia continuava a ser produto de autodidactas. É claro 
que, pela sua maior diversidade regional, o caso da Espanha reveste-se de uma 
maior complexidade: os nacionalismos periféricos na Catalunha, no País Basco 
e na Galiza para tanto contribuíram desde meados do século XIX também na 
compreensão dos problemas, alimentando lealdades patrióticas “regionais”, a par 
do patriotismo hispânico. 

Para além disso, houve uma quase coincidência temporal entre a divulgação 
das tendências historiográficas europeias em Espanha e Portugal, bem evidente nos 
dois momentos que vou considerar: os anos 40/50 do século XIX e os anos 20 e 30 
do século XX. No entanto, houve também assincronias : por exemplo, o krausismo 
teve mais influência entre a elite espanhola. E o positivismo - especialmente na 
versão de Littré -, em Portugal, foi importado um pouco antes (a partir cerca de 
18655, em Espanha, em 1875). 

Em ambos os casos houve tradições providencialistas de fundação: Túbal, 
Santiago, Viriato e Pelaio. É certo que se notou um declínio das tradições lendárias no 
século XIX: o mito de Túbal e da sua descendência, a tradição de Ourique, a tradição 
das Cortes de Lamego. Mas persistiu a identificação de Portugueses e Lusitanos. 
Também em Espanha, Lafuente o mais influente historiador nacional descartou-as 
velhas tradições ainda em voga no séc. XVIII6. Por outro lado, o constitucionalismo 
histórico marcou as duas culturas políticas7 : o carácter historicista do liberalismo 
- a importância da antiga constituição, das cortes, concelhos e foros municipais. 
Também o mito da cruzada povoou numerosas narrativas históricas dos dois lados 
da fronteira. E diferentes teorias da decadência marcaram a memória das nações 
peninsulares: a teoria dos três séculos da decadência dos povos peninsulares 8, 

4 PORCIANI, Ilaria e RAPHAEL, Lutz (Eds.) − Atlas of  European Historiography. The making of  a profession 
1800-2005. Londres: Palgrave Macmillan/European Science Foundation, 2010.

5 Fernando Catroga, “Os inícios do Positivismo em Portugal- o seu significado político-social“, Revista de 
História das Ideias, Universidade de Coimbra, vol.I, 1977, pp. 287-394.

6 ALVAREZ JUNCO, José e FUENTE MONGE, Gregorio de la − “La evolución del relato histórico”, Las 
Historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad, História de España, J. FONTANA y R.VILLARES 
dirs., vol.12. Madrid: Crítica/Marcial Pons, 2013, p. 266.

7 MATOS, Sérgio Campos − “Uma legitimação histórica da política”. Tradição e modernidade, Tempo e história. 
Ideias políticas. Estudos para Fernando Catroga, coorden. TORGAL, Luís Reis et alia. Coimbra: Almedina-
Fundação Eugénio de Almeida, 2015 e SUAREZ CARPEGNA, Joaquin La Doctrina de la Constitución Histórica 
de España, http://www.unioviedo.es/constitucional/.

8  QUENTAL, Antero − “Causas da decadência dos povos peninsulares”, Prosas socio-políticas, ed. de SERRÃO, 
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invocando como causas o despotismo, o catolicismo da contra-reforma (Inquisição, 
expulsão dos judeus) e a expansão no ultramar. Por seu lado, Lafuente tem um 
ponto vista muito crítico em relação à Inquisição e à expulsão dos Judeus, mas apaga 
uma responsabilidade dos reis nas políticas adoptadas a este respeito. No campo 
do tradicionalismo português houve quem negasse a possibilidade de se provar que 
tivesse havido decadência. Fundamentalmente procurava negar-se que o século 
XVII fosse um tempo de decadência como sugeria a historiografia liberal e, já nos 
anos 20, o ensaísta António Sérgio9. O que implicava uma revisão da função do 
tribunal da Inquisição – agora visto muito positivamente como factor de unidade 
e de purificação nacional em relação a heresias – da Companhia de Jesus, da Igreja 
da Contra-Reforma e da acção dos monarcas que haviam expulsado os judeus e 
introduzido a Inquisição (os reis católicos e D. João III). No entanto, o século 
XVII era o tempo de afirmação do jusnaturalismo moderno, do neo-tomismo e da 
segunda escolástica, bem como da voga da teoria da origem popular do poder real 
e das restrições aos excessos do poder despótico da monarquia ibérica10. Do lado 
espanhol, para Menéndez Pelayo a grandeza da Espanha assentava na defesa da 
fé católica como essência da nação e da monarquia tradicional do Antigo Regime 
(dos Reis Católicos e dos Áustrias). O declínio teria resultado das derrotas militares, 
e sobretudo da acção daqueles que tinham quebrado a unidade cristã: anglicanos, 
protestantes, a França dos Bourbons 11. Para muitos autores tradicionalistas, o 
declínio da Espanha tinha começado no século XVIII, com a disseminação das 
ideias do Iluminismo e o despotismo esclarecido. Também para tradicionalistas 
portugueses como António Sardinha e os seus companheiros de A Nação Portuguesa 
assim fora, no respeitante a Portugal. 

No que respeita a tópicos fundamentais como a explicação da formação dos 

Joel. Lisboa: INCM, s.d., pp.255-296.
9 SÉRGIO, António − “O Reino cadaversoso ou o problema da cultura em Portugal”, Ensaios II. Lisboa: 

Sá da Costa, 1977 (texto datado de 1926), pp.27-57. Para tese tradicionalista, negando que tivesse havido 
decadência, veja-se MÚRIAS, Manuel − O Seiscentismo em Portugal, Lisboa: s.n., 1923, p.21. O que daria lugar 
a uma polémica entre o integralista Manuel Múrias e o racionalista António Sérgio. Anos depois, Mário de 
Albuquerque, na sua tese de doutoramento apresentada na Universidade de Lisboa também poria em causa 
o conceito de decadência, cf. O significado das navegações e outros ensaios. Lisboa, s.n., 1930.

10 Veja-se Pedro CALAFATE, Pedro e MANDADO, Ramón E. − “Introdução”, Escola Ibérica da Paz 1511-
1694. Santander: Ed.Universidad Cantabria, 2013, pp.112-154.

11 ANDRÉS-GALLEGO, José − “El problema (y la posibilidad) de entender la Historia de España », Historia 
de la historiografia española. Madrid: Ed. Encuentro, 1999, p.303.
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estados e nações, a teoria da decadência ou os conceitos de tradição e progresso, as 
narrativas liberais e as narrativas tradicionalistas e conservadoras configuraram em 
larga medida visões antagónicas do passado. E se as primeiras dominaram largamente 
no século XIX, a partir dos finais deste século, nacionalismos étnicos então muito 
em voga estimularam usos historicistas e retrospectivos de conceitos como pátria, 
nação, raça, progresso, degenerescência (entre outros) que, embora não fossem novos, 
se usavam agora no quadro de discursos políticos antiliberais, antidemocráticos e 
antiparlamentares. Poder-se-á dizer que houve leituras revisionistas, ou tão-só de 
revisões do passado? 

A noção de revisionismo foi importada do vocabulário político e convém, 
neste contexto, exprimir prevenções críticas a seu respeito. Segundo Enzo 
Traverso, perante os abusos de algumas das suas ocorrências deve precisar-se o 
seu significado tendo em conta os contextos específicos em que é empregue. Na 
verdade, há um juízo de valor nesta palavra que é um anátema. Quando se alude a 
revisionismo não raro pressupõe-se uma “história oficial”. Como sugere Traverso, 
falar de revisionismo remete para uma história de “teologizada”. É por isso que 
este historiador considera a noção de revisionismo “altamente problemática e, 
muitas vezes nefasta”12. Compreende-se pois que diversos historiadores tenham o 
cuidado de diferenciar revisionismo de revisão do passado13. Revisão é re-análise 
das fontes para o estudo do passado, à medida que novas investigações a isso vão 
obrigando, o que obriga a uma releitura historiográfica, eventualmente com nova 
informação, por vezes também numa diferente perspectiva teórica. Revisionismo 
é releitura ou reinterpretação do passado, comandada por negacionismos - ou seja 
negando acontecimentos como o Holocausto ou a primeira viagem do homem à 
lua, geralmente no âmbito de ideologias sectárias, exclusivistas e dogmáticas. Se 
é certo que o estudo do campo historiográfico não pode reduzir-se a categorias 
políticas que diferenciam diferentes sectores políticos e ideológicos14, convém então 

12 TRAVERSO, Enzo − Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. Paris : Ed. La Fabrique, 2005, p. 109 e 
119. Uma outre perspectiva: HUGHES-WARRINGTON, Marnie Revisionist histories, New York-Abingdon: 
Routledge, 2013.

13 Por exemplo, TUCKER, Aviezer − “Revisión historiografica y revisionismo. Divergencias en la 
consideración de la evidencia”, FORCADELL, Carlos PEIRÓ, Ignacio y YUSTA, Mercedes (eds.) − El 
pasado en construcción...,p. 31 e RUIZ TORRES, Pedro − “La controversia de los historiadores sobre la 
memoria histórica en España”, Idem, p. 94.

14 Na verdade, em história da historiografia esta problemática da relação entre campo historiográfico e campo 
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perguntar que aplicação pode ter a noção de revisão do passado ao século que 
medeia entre os decénios de 1840/50 e os anos 40 do século XX – entre o momento 
Herculano e o momento do Integralismo Lusitano?

O momento Herculano

As condições da escrita da história sofreram profundas transformações, na 
passagem da sociedade do Ancien Régime para a modernidade: a revolução liberal 
introduziu uma consciência de ruptura, de descontinuidade. Afirmou-se a percepção 
de que esse tempo de viragem, que coincide com a era das revoluções (dos finais do 
séc. XVIII às primeiras décadas do século XIX), correspondeu a uma aceleração da 
velocidade das mudanças15. Karl Jaspers referiu-se a um novo tipo de consciência 
histórica a partir da época da Revolução Francesa: a do tempo presente, por 
oposição a outros tempos, anteriores à revolução. Em França e noutros países, os 
historiadores assumiram a função social de ideólogos da consciência nacional16. 
E poder-se-á dizer que houve épocas de continuidade e ruptura com o passado: 
retomo aqui uma pertinente distinção que Ortega y Gasset estabeleceu nos modos 
como diferentes gerações se relacionam com o passado, os modos como se 

político tem sido por vezes mal entendida. Alguns historiadores limitaram-se a classificar os seus antecessores 
(e os seus contemporâneos) mediante categorias políticas. Como se as narrativas históricas pudessem 
subsumir-se à categoria de grandes opções políticas. Difundiram-se categorias como “historiografia 
liberal”, “historiografia republicana”, “historiografia tradicionalista”, “historiografia católica conservadora”, 
“historiografia do Estado Novo”. Grosso modo, poder-se-á estabelecer este tipo de classificações, eu 
próprio a elas tenho recorrido. O que se afigura redutor é limitar o estudo do pensamento histórico e da 
historiografia a tipologias políticas. É que, de facto, elas podem ser equívocas, sobretudo se nos centrarmos 
no terreno das teorias e práticas historiográficas. Houve tradicionalistas em termos políticos que foram 
inovadores: lembrem-se os casos de Lúcio de Azevedo – que deu um contributo relevante para renovação 
da história económica (por exemplo, no que respeita aos conceitos de monarquia agrária e de ciclo) e Abúndio 
da Silva (A história através da história, 1903), que introduziu em Portugal os conceitos de memória orgânica (no 
povo, ao nível do instinto) e memória consciência (no escol social). Em Espanha, o tradicionalista Menéndez 
Pelayo é unanimemente considerado um grande historiador, autor de uma obra marcante a diversos títulos. 
E, voltando a Portugal, em 1970, inesperadamente, um historiador de formação marxista, António Borges 
Coelho, desenvolveu uma crítica a Vitorino Magalhães Godinho que incide no alegado “economismo” de 
alguns ensaios deste último historiador. Os rótulos é o que menos interessa em história da historiografia 
(veja-se Questionar a História, vol.I, Lisboa: Ed.Caminho, 1983, pp. [texto originalmente na Seara Nova, nº1494, 
Abril de 1970] e a resposta de Magalhães GODINHO em “Prefácio”, Ensaios III, Lisboa: Sá da Costa, 1971, 
pp.XI-XXXII).

15 Sobre esta profunda mutação, veja-se FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier “Cabalgando el corcel del diablo. 
Conceptos políticos y aceleración histórica en las revoluciones hispánicas”, Conceptos políticos, tiempo e historia: 
nuevos enfoques en historia conceptual, coord. por FERNÁNDEZ SEBASTIÁN e CAPELLÁN DE MIGUEL, 
G. Santander: McGraw Hillm – Universidad de Cantabria, 2013, pp.423-462

16 NORA, Pierre − Présent, nation, mémoire. Paris : Gallimard, 2011, p. 377. 
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relaciona a herança do passado com aquilo que é próprio de uma geração. Nesta 
perspectiva, Ortega diferencia “épocas cumulativas” (de continuidade) e “épocas 
eliminatórias ou polémicas” (de ruptura) – gerações de combate17. São tendências 
gerais que, evidentemente, não abrangem todos os autores. Todavia, a distinção é 
útil na identificação de duas conjunturas em que determinados autores intentaram 
instaurar um corte com a consciência histórica dominante: o momento Herculano 
e o momento do Integralismo Lusitano.

Nessa primeira conjuntura (decénios de 1840-50), a influência de outras 
historiografias europeias é bem patente, especialmente da historiografia francesa 
cuja influência foi dominante na Penísnsula Ibérica (Augustin Thierry, Guizot), mas 
também da historiografia alemã (Moeser, Humboldt, Niebhur, Savigny, Ranke), 
sem esquecer todavia a marca do romance histórico britânico. Note-se que por essa 
época, após a primeira guerra civil em Espanha e Portugal, tentava construir-se na 
península estados centralizados e unitários, de inspiração francesa. Em Portugal, 
alguns historiadores mostravam-se muito críticos em relação a este modelo, adeptos 
do municipalismo, da descentralização (Herculano, Pinheiro Chagas) e valorizando 
a experiência dos municípios medievais como o antecessora da democracia 
moderna. Mas não em Espanha Modesto Lafuente, que era um seguidor de um 
estado centralizado. O momento liberal do século XIX, numa primeira etapa, para 
os anos de 1840-50, os estados peninsulares saídos de sangrentas guerras civis 
entre liberais e absolutistas, estavam envolvidos em processos de construção da 
nação-estado, envolvendo projetos de modernização. Herculano argumentava em 
prol da necessidade de uma história crítica, com base em documentos, longe das 
tradições míticas que tinham dominado no antigo regime. Embora os historiadores 
continuassem a ser autodidactas, sem formação específica, o seu trabalho já se 
legitimava usando requisitos heurísticos e hermenêuticos que diferenciavam 
claramente a história da literatura e da retórica. Neste contexto compreende-se a 
rejeição dos antigos mitos de fundação (tradições de Ourique, Túbal, e Lusitanos) 

17 ORTEGA Y GASSETT − El tema de nuestro tiempo. Madrid: Calpe, 1923, pp.24-26. Evidentemente, a 
perspectiva de Ortega é discutível, sobretudo quando identifica estas épocas, respectivamente, com 
“senetude” e “juventude” - ressonâncias de um entranhado organicismo. E, como é sabido, a sua teorização 
do conceito de geração, que erigiu em “método histórico” (que tanto marcou o jovem Fidelino de Figueiredo), 
foi submetida a uma pertinente revisão crítica em que se destacam contribuições tão diversas como as de 
Julian Marias ou Manuel Tuñon de Lara.
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que enformavam uma “história fabulosa”. A ruptura política com o passado 
envolvia uma ruptura com a sua memória feita, em larga medida, de tradições 
míticas e de um sentido de excepcionalidade pátria que passava pelo jusdivinismo 
e pelo providencialismo.

Numa mudança de paradigma em que a história se autonomizou como 
disciplina comandada por um método crítico, Herculano assumiu um papel 
liderante. Tinha começado a sua actividade como romancista, poeta e jornalista. 
Só num segundo tempo se tornou historiador – acabara de ler Thierry e Guizot, 
e os historiadores alemães. E com ele afirmavam-se grandes características da 
historiografia liberal: uma intenção nacionalizadora relacionada com surgimento 
de uma nova ordem – a do estado liberal – uma racionalidade secular baseada nos 
conceitos de pátria, nação e o progresso, e, acima de tudo, um sentido de autonomia do 
autor-historiador em relação aos poderes instituídos, bem evidente na consciência 
crítica que o historiador cultivou em relação ao seu tempo. Na explicação da 
independência de Portugal operava uma rotação de grande significado: uma 
legitimidade racional – a vontade política da elite que acompanhava D. Afonso 
Henriques - substituía uma legitimidade tradicional, dinástica. Herculano interrompe 
a sua História de Portugal no final do século XIII para dedicar-se à Historia da origem e 
estabelecimento da Inquisição em Portugal (3 vols., 1854-59)18. Esta última era uma obra 
de intencionalidade pragmática e política, em que queria identificar as causas e as 
consequências da acção do Tribunal sobre a sociedade portuguesa do século XVI. 
Não houve em Portugal, no século XIX, nenhuma alternativa a este trabalho - 
nenhuma versão apologética e desenvolvida da Inquisição proveniente do campo 
católico e conservador. Nem houve nenhum historiador católico tradicionalista da 
estatura de Balmes, Donosco Cortés ou de um Menéndez Pelayo em Espanha. O 
que, como bem observou Eduardo Lourenço, não deixaria de ter consequências 
para o futuro 19.

Em nome de uma história da nação e das grandes tendências do seu 
desenvolvimento, Herculano, bem como Lafuente, tinha a intenção de deixar a 

18 Veja-se MACEDO, Jorge Borges de − “A tentativa histórica ‘Da origem e estabelecimento da Inquisição 
em Portugal’ eas insitências polémicas”, Historia da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal, t.1. Lisboa: 
Bertrand, 1975, pp.XL-XLII.

19 LOURENÇO, Eduardo, Cultura e política na época marcelista. Entrevista de Mário Mesquita, Lisboa: Cosmos, 1996 [1972], pp.43-44.
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dimensão individual e factual20 para entender as grandes transformações históricas. 
Todavia nem sempre o conseguiu ou quis: veja-se por exemplo a sua explicação 
acerca da separação política de Portugal, centrada na vontade da elite que rodeava 
o primeiro rei português. Ou o modo como valoriza historicamente o papel de 
alguns dos monarcas da primeira dinastia. De qualquer modo, o autor da História 
de Portugal exprime assim uma intenção de ruptura com a historiografia anterior que 
fundamentava o Antigo Regime político21. Mas não deixa de continuar os esforços 
de historiadores ligados à Academia Real das Ciências como João Pedro Ribeiro 
e António Caetano do Amaral22. Num sentido restrito, de Herculano não ficaram 
discípulos. Mas a sua interpretação do percurso histórico nacional marcou um 
conjunto de divulgadores que escreveram outras histórias de Portugal, romances 
históricos e curtas narrativas que foram adoptadas no ensino público: refiram-se, 
entre outros, Rebelo da Silva, Pinheiro Chagas, António Enes Vilhena Barbosa e 
Silveira da Mota23. Por outro lado, o método crítico do grande historiador deixou 
marcas significativas na afirmação de uma história ciência cultivada por historiadores 
arquivistas, tecnólogos, arqueólogos – uma elite cultural preocupada em cultivar a 
memória da nação. Com eles se difundiu a ideia de que a história, quando fundada 
numa base documental, pode ser objectiva e imparcial, mas também a ilusão de 
que a prática da história faz reviver o passado e as virtudes de um tempo forte, 
anterior ao declínio. Com os finais do século, duros combates ideológicos faziam 
emergir a categoria dos intelectuais enquanto grupo: em França com o affaire 
Dreyfus, em Espanha com a geração de 98 e toda uma reflexão da nação como 
problema. A emergência das massas no espaço público, o desgaste das instituições 
herdadas dos estados liberais da primeira metade do século, a distanciação crítica 
em relação ao liberalismo clássico e a afirmação de nacionalismos étnicos e 
conservadores, bem como de modelos de representação orgânica dos interesses 

20 A parte narrativa da sua História de Portugal (1845-1856) permanece centrada nas acções individuais, com 
destaque para a acção dos monarcas.

21 António Sérgio e Joaquim Barradas de Carvalho acentuaram esta ruputra na própria obra herculaniana. Vd., 
respectivamente, Sobre história e historiografia (da "História de Portugal e dos "Opúsculos"), Lisboa, Tip. da "Seara 
Nova", 1937 e Da história-crónica à história ciência, Lisboa: Livros Horizonte, 1972.

22 Jorge Borges de Macedo notou bem os seus antecedentes na historiografia ligada Academia das Ciências. Cf. 
Alexandre Herculano, polémica e mensagem, Lisboa: Livraria Bertrand, 1980.

23 A este respeito, veja-se o meu estudo Historiografia e memória nacional no Portugal do século XIX (1846-1898). 
Lisboa: Colibri, 1998.
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sociais constituíam instantes desafios. Ante as pressões do presente, podia a história 
alcançar a objectividade e manter-se neutra? Com os historiadores eruditos dos 
finais do século e princípios do século seguinte (caso de Braamcamp Freire, Esteves 
Pereira, ou até mesmo Leite de Vasconcelos) aparentemente, podia. Essa era uma 
das preocupações que presidia aos seus trabalhos. Mas na prática não. É certo 
que, para eles, assumir um ponto de vista de história nacional e nacionalista era 
absolutamente natural - não punha consequentemente em causa a imparcialidade 
e a objectividade que reivindicavam para si. Não para nós, historiadores dos 
finais do século XX e princípios do século XXI. Primeiro porque os temas que 
estudavam com base em fontes documentais resultavam de determinadas escolhas. 
Além disso, porque uma ideologia nacional – ou até nacionalista – consciente ou 
inconscientemente presidia a essas escolhas. Finalmente porque pode haver modos 
subjectivos – muito pessoais até - de fundamentar uma intenção de objectividade. 
Neste sentido, a subjectividade poderá constituir um fundamento de uma intenção 
de alcançar uma história objectiva24. Significativa a este respeito é a posição dos 
mentores da Revue Historique Gabriel Monod em 1876, em defesa de uma história 
positiva que não abdicava contudo de assumir uma função instrumental no uso 
da história nacional. Ou de um Alfredo Pimenta que sustentava uma intenção de 
objectividade no quadro de uma extrema parcialidade. 

O momento do Integralismo

O tempo da primeira República Portuguesa, fundada em Outubro de 
1910, concitou contra si vários sectores políticos, do clero católico a sectores de 
trabalhadores influenciados pelo anarco-sindicalismo, passando por monárquicos 
e tradicionalistas, jovens intelectuais formados na Universidade de Coimbra. Entre 
estes, António Sardinha, que começou como republicano, rapidamente se tornou 
um dos mais destacados críticos do novo regime. Marco significativo na afirmação 
pública do seu ideário foi a publicação da revista portuguesa integralista Nação 

24 ASSIS, Arthur Alfaix, A objetividade histórica no século 19: teorias e práticas [ texto policopiado], Brasília: s.n., 
2016, p.5
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Portuguesa (1914-1938). Sardinha, mestre do Integralismo Lusitano, não era em rigor 
um historiador, mas teve um papel decisivo na formação intelectual de um conjunto 
de jovens do seu tempo e na construção da narrativa histórica conservadora. Tratava-
se de, nas suas palavras, restituir aos portugueses a “integridade da sua consciência 
histórica”, ou seja retomar o fio da tradição e uma essência pátria permanente que 
se teria obnibulado com a desnacionalização dos portugueses. Os integralistas eram 
realistas, tradicionalistas e defensores de um estado descentralizado. Como Jacques 
Maritain, consideravam-se “antimodernos” e “ultra-modernos” 25. 

Sardinha foi um contundente crítico da democracia e de um individualismo 
que considerava dissolvente. Responsabilizava o sistema liberal e, em especial, 
a narrativa histórica liberal pela crise, decadência e estado de desnacionalização 
da sociedade portuguesa 26 (note-se que expunha as suas ideias no tempo da I 
República, herdeira do paradigma liberal e que promulgara a separação o Estado da 
Igreja). Qualificava esta narrativa de “falsificada” e “sectária, toda feita de mentiras 
e dos sofismas da mentalidade liberalista”, situando-a na linha da pombalina Dedução 
cronológica e analítica27. Para António Sardinha e para os seus amigos integralistas, 
rever e corrigir a escrita da história mediante a elaboração de “erratas” – ou seja, 
correcções de erros - era uma prioridade estratégica. Isto porque a revolução liberal 
oitocentista e o Constitucionalismo teriam desnacionalizado os portugueses. O 
internacionalismo revolucionário levara ao desenraizamento. Ora a pátria e realeza 
tradicionais tinham uma origem natural e histórica, medieval: filiavam-se na tradição 
cristã. Ao invés, a Renascença estaria associada ao espírito revolucionário romano; 
e o absolutismo teria preparado terreno para a afirmação do espírito democrático.

No plano teórico, Sardinha distanciava-se de duas concepções de história 
frequentes em Portugal, a aristocrática e a democrática: a que a determinava a 
partir da acção de “uma minoria restrita (reis, nobres, sacerdotes) e a que a torna o 
produto espontâneo duma instintiva massa acéfala”. É que a seu ver, estas ordens 
constituiam um “bloco homogéneo” dotado de uma mesma alma – uma grei, termo 
que os integralistas particularmente apreciavam. Assim, contra narrativas que, a 

25 SARDINHA, António − Ao ritmo da ampulheta. Lisboa: ‘Lvmen’, 1925, p.XII.
26 Id., “A prol do comum...”. Doutrina e história. Lisboa: Livararia Ferin, 1934,p.142.
27 Id., “A teoria das cortes gerais” in SANTARÉM, Visconde de − Memórias e alguns documentos para a História e 

teoria das cortes gerais”. Lisboa: Imp. de Portugal e Brasil, s.d. [1924], p.VI.
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seu ver, dividiam a sociedade portuguesa em opressores e oprimidos, adoptava 
uma concepção holística um ideia de história de Portugal “filha de todos”28. Isto 
no plano teórico.

Mas, na verdade, há dois aspectos que convém notar na teoria da história de 
Sardinha. Em primeiro lugar a valorização da acção dos monarcas, que teriam sido 
os grandes agentes de continuidade histórica. A monarquia, de origem divina, seria 
o produto de um “largo movimento populacional”, teria emanado da nação, mas 
não estaria dependente do pactum subjectiones - ou seja, não tinha origem popular nem 
estava dependente da soberania popular (embora admirador dos teóricos jesuítas 
neo-tomistas, Sardinha não aderia ao seu contratualismo). Assim, Portugal teria 
origem em dois elementos: a raça (elemento dinâmico) e a monarquia (elemento 
estático). Sardinha afastava-se pois da teoria popular que dominava a narrativa 
liberal e republicana. Exemplo maior desta última era a obra de Teófilo Braga.

Em segundo lugar, Sardinha acentuava a alegada prioridade de Portugal na 
história europeia: ao invés da Espanha, da França ou da Alemanha, a formação 
da nação teria sido anterior à constituição do Estado. Mais, Portugal seria a nação 
mais antiga da Europa. E retomando uma ideia oitocentista que já se encontra no 
Visconde de Santarém, afirmava igualmente o pioneirismo do caso português no 
que respeita à representação do elemento popular em cortes, relativamente a outras 
nações europeias (Inglaterra, França, Alemanha)29. Sendo a antiguidade considerada 
um critério de nobreza e virtude30, compreende-se a preocupação de Sardinha em 
sublinhar este alegado pioneirismo nacional.

O mentor do Integralismo Lusitano encarou a sua geração como uma 
geração de «redenção» e erigia-se em líder do grupo31. Compreende-se assim a sua 
crítica frontal a duas associações que concorriam com os integralistas na República 
das Letras: a Liga de Acção Nacional e a Renascença Portuguesa. Tratava-se de 
disputar a hegemonia intelectual a estes grupos, especialmente ao último, entre 
as elites nacionais. Embora muito diversas na sua composição e intencionalidade, 
ambas estas sociedades visavam, no campo político republicano, o ressurgimento 

28 Id., “Os Gamas”, Da hera nas colunas, Lisboa: “Atlântida” Liv. Editora, 1929, pp.304-314.
29 Id., Idem, pp. XXXI-XXXII e pp. LIV-LXIX.
30 CARO-BAROJA, Julio − El mito del caracter nacional. Meditaciones a contrapelo. Madrid: Seminarios y Ediciones, 1970.
31 SARDINHA, A. − “A prol do comum...”. Doutrina e história. Lisboa: Livararia Ferin, 1934, pp.3-20.
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nacional por meio da acção cultural e da intervenção política. Ora Sardinha via nelas 
“um vício grave de origem, a sua inteira subalternização ao preconceito inadmissível 
do regimen” [referia-se à I República]32. Mas se profundas divergências políticas 
separavam o Integralismo Lusitano destes grupos, num ponto estariam de acordo: 
na necessidade de preparar elites. Já no que respeita à interpretação do passado 
nacional e aos caminhos futuros, as divergências acentuavam-se.

Sardinha alimentava um juízo muito negativo sobre o século XIX, dominado 
pelo individualismo liberal e pelo parlamentarismo. Partia da ideia de que houve uma 
quebra na tradição com o Marquês de Pombal e especialmente com a revolução 
liberal de 1820 (mas esta ideia de ruptura com o passado em relação ao período 
que começa com o estabelecimento do regime liberal, após a guerra civil em 1834, 
encontrava-se já em Herculano e em Oliveira Martins). Não surpreende que tenha 
dedicado atenção especial à reabilitação de reis da dinastia de Bragança como D. 
João IV, D. João V e D. João VI - os dois últimos especialmente amaldiçoados 
pela historiografia liberal. Donde, a insistência na necessidade de um programa 
sistematicamente doutrinário da revisão da história nacional: 

“Um necessário trabalho de revisão se impõe simultaneamente – espécie de 

breviário de correcções ou erratas, em que se instrua o processo das diversas lendas-negras 

que deprimem a face augusta do nosso Passado. Com o objectivo de mostrar Portugal, 

sobretudo, como uma personalidade moral, prolongando-se no espaço e no tempo, uno e contínuo, 

essa História, a fazer-se, sem cair no detalhe excessivo, não deve também esquecer 

a revisão correspondente dos juízos e conceitos pré-concebidos...”33.

Em nome desta intenção de rever e “depurar” uma narrativa que considerava 
corrompida pelos preconceitos do liberalismo, Sardinha chamava a si a autoridade 
de Fustel de Coulanges (também muito invocado par Charles Maurras e pela 
Action Française). Fustel, adepto de uma história ciência, tinha sido um crítico 
dos historiadores liberais Thierry e Guizot. Sardinha citava-o extensamente para 
desqualificar a historiografia partidária do século XIX: 

32 Id., “Testemunho duma geração”, Idem, p.6.
33 SARDINHA, A. − “Questões de história”, Nação Portuguesa, II série, nº5, 1922, p.234. Sublinhados nossos.
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“Écrire l’histoire était une façon de travailler pour un parti et de combattre 

un adversaire. L’histoire est ainsi devenue chez nous une sorte de guerre civile en permanence. 

Ce qu’elle nous a appris, c’est surtout a nous haire les uns et les autres. Quoi qu’elle 

fut, elle attaquait toujours la France par quelque côté »34.

Mas ao invés do que poderia supor-se, António Sardinha dialogou e 
conviveu com a diferença. É bem conhecida a revista Homens Livres, que resultou 
da colaboração entre seareiros e integralistas, em 192335. A convivência ultrapassou 
mesmo esse periódico. Historiadores e ensaístas liberais e republicanos como 
Joaquim de Carvalho, António Sérgio e Raúl Proença convidaram-no a colaborar 
em publicações a que dirigiam ou estavam ligados. Para além das profundas 
divergências políticas e ideológicas que os separavam, estes intelectuais tinham 
consideração por ele e é de admitir que também Sardinha os admirasse. No campo 
político, os seus ideários eram bem distintos. E no plano da história, divergiam 
totalmente na apreciação dos séculos XVII e XIX (neste caso, sobretudo do 
liberalismo oitocentista). Joaquim de Carvalho pretendia “europeizar” as “nossas 
coisas” por meio da colaboração de estrangeiros. Entre outros, gostaria de contar 
com o historiador Antonio Ballesteros, um dos amigos espanhóis de Sardinha. 
E convidou-o a colaborar nas edições da Universidade de Coimbra e na revista 
Arquivo de História e Bibliografia 36. Por seu lado, António Sérgio convidava-o com 
insistência para que colaborasse na Lusitânia, sobre contribuições de autores 
espanhóis para a história de Portugal na primeira dinastia (ou em alternativa, uma 
recensão de qualquer livro espanhol saído nesse ano de 1923)37. E Raúl Proença 
solicitava a sua colaboração no Guia de Portugal38. A República das Letras funcionava 
independentemente das diferentes orientações ideológicas. Mas, é claro, ninguém 
prescindia das suas ideias. 

34 COULANGES, Fustel − “De la manière d’écrire l’histoire en France et en Allemagne depuis cinquante ans 
», F. HARTOG − Le XIXe siècle et l’histoire. Le cas de Fustel de Coulanges, Paris: PUF, 1988, pp.384-385. Citado 
por A. SARDINHA em “Questões de história”, Nação Portuguesa, II série, nº5, 1922, p. 233.

35 Veja-se MEDINA, João − O Pelicano e a Seara. A Revista Homens Livres. Lisboa: Ed. A Ramos, 1978.
36 Biblioteca João Paulo II [BJPII] − Espólio de António Sardinha. Joaquim de Carvalho, carta a António 

Sardinha de 4-07-1923, carta nº1. Rcentemente reproduzida  em Cartas de Joaquim de Carvalho a Alfredo Pimenta 
1922-36 (Ed.e Paulo Archer de Carvalho), Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, pp.267-269

37 BJPII, Espólio de António Sardinha, carta de António Sérgio, s.d., com carimbo de 13-08-1923.
38 BJPII, Espólio de A. Sardinha, Envelope. 263, dois bilhetes de Raúl Proença, s.d.
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Sardinha - e outros tradicionalistas como Alfredo Pimenta – argumentava 
com a necessidade de imparcialidade da história e do passado na sua diferença 
específica, como forma de legitimar a sua intenção de rever a história (argumento 
retórico que fora aliás muito comum entre os historiadores oitocentistas). Além 
disso, defendia uma história sintética, despojada de excessos de erudição, em 
contraste com a História de Portugal (1922) de Fortunato de Almeida – de que teceu 
uma crítica muito negativa – que, como é sabido também escrevera a História da 
Igreja em Portugal. Para Sardinha, um exemplo a seguir seria a “esplêndida” Historia de 
España do seu amigo Antonio Ballesteros. Esta última é um vasto trabalho publicado 
a partir de 1919, marcado por uma leitura conservadora e essencialista da história 
espanhola, numa orientação castelhanista, abertamente distante do “liberalismo 
progressista.” Mas o próprio Ballesteros achou excessivamente dura a crítica de 
Sardinha à obra de Fortunato de Almeida39.

Note-se que o diagnóstico crítico da sociedade portuguesa, como 
‘desnacionalizada’ não era específico do tradicionalismo monárquico. Na verdade, 
no campo republicano vários intelectuais, na época, tinham visto nesta situação 
um problema a erradicar. É o caso dos colaboradores da associação cultural 
Renascença Portuguesa Teixeira de Pascoaes, Jaime Cortesão e Augusto Casimiro. 
Mas esse diagnóstico justificava diferentes programas doutrinários em ordem ao 
ressurgimento nacional. No caso de Sardinha e dos seus amigos distanciava-se, claro 
está, da interpretação liberal e laica da história nacional.

Em princípios de 1923, Sardinha vangloriava-se a si mesmo e aos integralistas 
de ter restituído Portugal à “integridade de sua consciência histórica, ao sentimento 
adormecido da sua realidade eterna como pátria” (note-se de passagem, o uso deste 
conceito de consciência histórica, então não muito habitual na cultura portuguesa) 40. 
Sabemos que pouco tempo antes de falecer, o mestre do Integralismo Lusitano tinha 
a intenção de escrever uma história de Portugal alternativa, tendo deixado esboçado 
um plano sumário que a revista publicou já depois da sua morte41. Significativo é que 

39 BJPII, Espólio de António Sardinha, Envelope. 108, carta de Antonio Ballesteros a António Sardinha de 
10-05-1923 [2]. Embora dando alguma razão ao amigo “em muchos puntos, Ballesteros valorizava a História 
da Igreja de Fortunato de Almeida, considerando-a “un paso valioso en estes estudios”. 

40 SARDINHA A. − Ao ritmo da ampulheta... 1925, p.XIII.
41 Id., “Questões de história”, Nação Portuguesa, II série, nº5, 1922, p. 233.
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nesse plano constasse um capítulo dedicado ao “terramoto” pombalino e outro ao 
“mal gaulês”42 .Talvez a posterior obra do seu amigo e admirador João Ameal43 seja 
a que mais se aproxima do seu projecto nunca concretizado. Mas Sardinha morreu 
precocemente no início de 1925, no ano anterior à instauração da ditadura. E a 
obra de João Ameal só viria à luz em 1940, aquando das comemorações do duplo 
centenário da fundação (1140) e da restauração da independência (1640). 

A intenção de rever o passado não era exclusiva dos integralistas. Também 
os católicos conservadores a afirmaram. Refira-se, por exemplo, Manuel Gonçalves 
Cerejeira, professor da Universidade de Coimbra e futuro cardeal patriarca (1929-
71) que, em 1924, defendeu essa “revisão crítica do passado”, visando “um futuro 
melhor, pela reacção contra os princípios anárquicos da Revolução”44. A crer na 
sebenta das suas aulas de História de Portugal na Universidade de Coimbra45, no que 
respeita à explicação da independência de Portugal, Cerejeira daria especial atenção 
à revisão da tese “estrangeirista” de António Sérgio e à teoria do acaso de Oliveira 
Martins (com destaque para o conceito de nação deste último), contrapondo-lhes 
a sua interpretação segundo a qual a nação seria produto da acção dos reis – no 
que coincidia aliás com Fortunato de Almeida46. Já em 1932 – três anos após a 
morte de Fortunato de Almeida - , um integralista como Caetano Beirão veio 
reconhecer o valor da História de Portugal deste autor católico, pelo facto de ter 
vindo “preencher uma lacuna vergonhosa” – referia-se evidentemente à ausência 
de uma narrativa tradicionalista, alternativa à historiografia liberal. Considerava-a 
“trabalho consciencioso, calmo, objectivo, documentado (...) investiu contra muitos 
preconceitos generalizados e conseguiu restabelecer a verdade de muitos factos 
quase todos eles intencionalmente deturpados”. Mas retomava uma crítica que 
António Sardinha tinha dirigido à obra de Fortunato – “por vezes excessivamente 
superficial” - e sobretudo divergia em termos contundentes da interpretação 
que este tecia do reinado de D. Miguel, pois Caetano Beirão era um apologista 

42 Nação Portuguesa, vol.V, t.I, 1918, pp.101-105.
43 AMEAL, João − História de Portugal. Lisboa: Livr. Tavares Martins, 1962 [1940],
44 CEREJEIRA, Gonçalves − A Igreja e o pensamento contemporâneo I, 3ª ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1930 (1924), 

apud CHORÃO, Luís Bigotte − A crise da República e a Ditadura Militar. Lisboa: Sextante Ed., 2009, pp.54-55.
45 Organizada pelo seu aluno MACHADO, Fernando Falcão − História de Portugal. Súmula de lições magistrias de 

História de Portugal (1º ano) pelo Ex.mo Professor... Coimbra: Gráfica Conimbricense, 1928.
46 MACHADO, Fernando Falcão, Idem, p.62 e ALMEIDA, Fortunato de − História de Portugal, t.I. Coimbra: Ed. 

do Autor, 1927, pp.XVI-XVII.
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deste monarca contra D. Pedro47. No campo tradicionalista não havia pois total 
unanimidade em relação ao passado recente: a legitimidade ou não de D. Miguel 
(monarca absolutista em 1828) ou de D. Pedro (monarca liberal) continuava a dividir 
os monárquicos portugueses.

Pelo meio, há que ter em conta que em 1932 o Estado Novo de Salazar 
(ministro das Finanças desde 1928) tinha adoptado um cânone da história da nação, 
aplicado à escola secundária, um estreito controlo da memória histórica a cultivar 
entre a população liceal. Tratava-se de um conceito normativo que havia de moldar 
planos de estudo, livros escolares e até mesmo práticas de ensino. Tornava-se 
imperativo louvar todos os feitos, todas as façanhas, expressando “a autoridade dos 
valores da família, a fé, a firmeza do governo, a respeito da hierarquia e da cultura 
literária e científica e esforço da nação”. Pelo contrário, tudo o que representasse 
“dissolução nacional” e “enfraquecimento da confiança no futuro” deveria ser 
censurado48. No entanto, no final do mesmo ano, em entrevista a António Ferro, 
Salazar distanciava-se do excesso de passado no presente: 

“Por mim, atrevo-me a dizer que estamos demasiado presos à memória dos nossos 

heróis – nunca aliás, querida e venerada em excesso – demasiado escravizados a um ideal 

colectivo que gira sempre à roda de glórias passadas e inigualáveis heroísmos. O nosso passado 

heróico pesa demais no nosso presente. A querermos agarrar-nos às concepções 

dos tempos heróicos, corremos o risco de aparecermos como braços desocupados 

num mundo novo que não nos entende”49 [sublinhados nossos].

Pode a uma primeira leitura surpreender o contraste entre esta posição crítica 
em relação a um historicismo nacionalista e as determinações do acima referido 
decreto relativo ao ensino da história nacional. Aliás, noutras ocasiões, Salazar 
frisaria a necessidade de não sermos “só porque fomos”, de não vivermos “só 
por termos vivido”, isto é a necessidade de viver no presente, com fé no futuro 

47 BEIRÃO, Caetano − “O problema da sucessão do rei D.João VI na História de Portugal do Sr. Fortunato de 
Almeida”, Nação Portuguesa, vol.VII, fasc. II, 1932, pp.81 e ss.

48 Decreto nº 21 103, Diário do Governo, nº89, 15-04-1932, p.625.
49 Prefácio de Oliveira SALAZAR a FERRO, António - Salazar. Lisboa: 1933, pp. IX-XLI. A entrevista foi 

originalmente publicada no Diário de Notícias, de 9 a 23 de Dezembro de 1932.
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50. Dir-se-ia que Salazar aprendeu com as Considerações Intempestivas de Nietzsche. 
É possível. Mas é necessário lembrar que Salazar fazia estas declarações enquanto 
líder político e homem de acção (esta para ser eficaz impõe sempre distanciação 
em relação ao passado), num tempo em que o sistema de ensino do Estado Novo 
não estava ainda estruturado (em 1932) e consolidado. Seja como for, torna-se claro 
que, no limite, não é incompatível a advertência preventiva em relação ao risco de o 
peso de o passado paralisar a acção no presente e a ideia de que o culto dos heróis 
é sempre necessário.

O programa de controlo do passado em oposição à historiografia liberal e, 
em especial à de Oliveira Martins51, promulgado em Abril de 1932, foi apoiado pelos 
integralistas na revista Nação Portuguesa. Nesse mesmo ano, que foi o da ascensão de 
Salazar a presidente do conselho, um inspirador católico e tradicionalista do Estado 
Novo, Quirino de Jesus, valorizou o lugar da história na construção do consenso 
nacional e na fundamentação do “nacionalismo português” da Ditadura como 
sistema que garantisse a “marcha da civilização romano-cristã”: seria conveniente a 
apropriação de “tudo o que é harmonicamente aproveitável na história, no campo 
da política e na razão progressiva para uma coordenação de forças que represente 
a Nação unida na acção imposta pelo seu destino”52. Este cânone seria cumprido 
pelos historiadores que apoiaram a ditadura do Estado Novo, com destaque para 
Alfredo Pimenta, Caetano Beirão e o já referido João Ameal. Em Espanha, en 1912, 
o jesuíta Garcia Villada prescrevera: « nada de negaciones de nuestro passado, que 
en el fondo, son un crimen contra la madre patria ». Era conhecido e citado em 
Portugal por Alfredo Pimenta53. Ainda que considerasse como primeira causa de 
tudo o “facto historico Dios”, Garcia Villada reclamava-se da imparcialidade e era 
um adepto do sistema de seminário na Universidade54. E em 1920, o professor e 

50 SALAZAR, Oliveira − Discursos, vol. III, 1938-1943, 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1959, p.259.
51 Ao invés de António Sardinha, Alfredo Pimenta fazia de Oliveira Martins o seu principal opositor (e todavia 

Martins morrera 40 anos antes), fundamentalmente por duas razões: 1) considerava a sua obra histórica 
negativista, derrotista e panfletária, falsificando e enganando os portugueses 2) empolgara os seus leitores 
em múltiplas edições, tornando-se o mais influente “mestre” da memória nacional. Martins teria pois 
empreendido uma obra de destruição da nação.

52 JESUS, Quirino de - Nacionalismo português, Porto: Empresa Ind. Gráfica do Porto, 1932, p.62.
53 PIMENTA, Alfredo − Subsídios para a História de Portugal (textos & juízos críticos). Lisboa: Ed. Europa, 1937, p.297.
54 GARCIA VILLADA  Como se aprende a trabajar cientificamente. Barcelona: Tip.Católica, 1912. G.Villada 

criticava um dos maiores historiador do seu tempo – o liberal e republicano Rafael Altamira -, cuja teoria 
do insconsciente e da evolução considerava “destructora del orden social y divino” (p.41). Mas apontava a 
susceptibilidade dos espanhóis como uma das razões do seu isolamento e atraso nas ciências historicas” (Id., 
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historiador católico e jesuíta Enrique Herrera Oria, preocupado com o problema 
da formação religiosa dos jovens, considerava que “no todo lo que es verdad debe 
saberse”, os factos que pudessem ameaçar as verdades “substanciais da religião”55 .

Em 1935, Alfredo Pimenta adoptaria uma posição ideológica coincidente 
com esta: “em história de Portugal, é verdadeiro tudo quanto glorifique a Nação 
portuguesa; é falso tudo quanto a deprima, a diminua, a enerve, a enxovalhe”56. 
Por outras palavras, só era legítima a verdade nacionalista. Como se justificava esta 
atitude manifestamente parcial? Pressente-se por detrás das prescrições de Pimenta 
a posição de Charles Maurras. Maurras fora um dos primeiros a denunciar “l’ouevre 
pernicieuse de l’école libérale” e a considerar a qualificar a ciência de nacionalista 
e o nacionalismo de científico57.

Pimenta declarava-se adepto do processo objectivo (por contraste com o 
processo subjectivo, que associava à história-romance). Mas ao invés de Maurras, 
não admitia que a história fosse uma ciência, pois estava convicto de que “a verdade 
fora da Revelação não existe”. Donde, a verdade não podia deixar de ser meramente 
relativa. E sendo assim, perfilhava “a verdade que serve a minha Pátria e não a que 
pode prejudicá-la ou diminui-la”58. De uma posição de relativismo histórico retirava 
pois a necessidade de uma história apologética que não colidia com a sua retórica 
de objectividade.

Compreende-se assim que reconhecesse o valor instrumental de tradições de 
fundação providencialistas e patrióticas como o milagre de Ourique ou as Cortes 
Lamego. Mas Pimenta ia mais longe: só o seduzia a história medieval até aos finais 
do século XIV (primeira dinastia portuguesa). Daí em diante, a seu ver, a história 
cada vez mais deixaria de o ser para se tornar jornalismo, uma tese que esteve muito 
difundida no tempo da ditadura de Salazar em Portugal. 

Alfredo Pimenta põe em causa a posição de Herculano (que esquecera o 
milagre de Ourique, o que lhe valeria o ataque dos católicos tradicionalistas e uma 

229).
55 BOYD, Carolin  “Los textos escolares”, Historia de España (dir.FONTANA, J. e VILLARES, R.), vol.12. 

Madrid: Crítica/Marcial Pons, 2013, p.492.
56 PIMENTA, Alfredo − Novos estudos filosóficos e críticos, Coimbra: IU, 1935, p.107. Pimenta estava assumidamente 

em sintonia com as directivas para o ensino da História de 1932: cf. “Prefação”, Elementos de História de 
Portugal, 2ª ed. Lisboa, Empresa Nac. de Publicidade, 1935, p.VII.

57 HARTOG, F. − Le XIX eme siècle et l’histoire. Le cas de Fustel de Coulanges, pp.170-171.
58 PIMENTA, Alfredo − Novos estudos..., p.106.
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prolongada polémica). Pimenta chega a afirmar: 

“Hoje, ninguém, de senso, põe em dúvida a existência dos milagres. O 

milagre – intervenção excepcional de Deus nas coisas da natureza, de modo a 

produzir certos efeitos que não são, em nada, obra da mesma natureza – o milagre é 

um fenómeno cientificamente averiguado. O milagre de Ourique, isto é, o aparecimento de 

Cristo a Afonso Henriques foi possível? Absolutamente. Há provas históricas do facto? 

Não há, até agora. Mas de não haver provas históricas do facto, não se conclui que 

este seja uma ilusão (...) Onde Herculano errou, foi em chamar-lhe fábula, tradição 

absurda. Fábula – porquê, se não está demonstrado, historicamente, que fábula fora? 

(...) A verdade é que Herculano não demonstra que o milagre de Ourique não existiu, 

com o chamar-lhe nomes, os nomes que lhe chama no decorrer da polémica célebre. 

A única posição lícita para um homem de ciência é a confissão da sua ignorância” 

(sublinhado nosso)59.

Readmitindo a possibilidade do milagre de Ourique revertia-se assim a um 
tempo e a uma relação com as tradições míticas não só anterior à História de Portugal 
de Herculano mas anterior a João Pedro Ribeiro – que ainda nos princípios do 
séc. XIX a pusera em causa. A revisão tradicionalista da história levava assim a 
uma posição céptica e solipsista de abstenção relativamente ao reconhecimento da 
verdade ou não verdade em história 60.

Por essa época, contra a desnacionalização liberal e martiniana, contra a 
deformação, o “veneno”, o “crime”; contra os historiadores “desnacionalizados” 
e “corrompidos” um professor nacionalista propunha a reabilitação da história 
nacional61. Tratava-se de retomar a tradição, retomar o fio da história. Outra 
expressão desta tendência foi João Ameal, um dos mais representativos historiadores 
oficiais do Estado Novo, que adopta um critério linear de periodização centrado 
em dinastias e reinados e considera que “historiar é julgar (...) em nome das verdades 

59 Id., Estudos filosóficos e críticos. Coimbra: IU, 1930, 194-195.
60 Em Espanha, um autor de livros didáticos católicos como Merry y Colón (Professor da Universidade de 

Sevilla, autor de um Compendio de la Historia de España) incluia também na sua narrativa histórica heróis 
míticos: Cid, Túbal, Santiago, a aparição da Virem del Pilar. Veja-se BOYD, C. Op.cit., pp. 492-493.

61 Américo Pires de Lima − Assim era ensinada a História... Sep. de Ocidente, vol.X, Lisboa: Ed. Império, 1940
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universais e eternas de que os portugueses souberam ser apóstolos insuperáveis” 62. 
E manifesta-se contra a falsificação e da corrupção do passado nacional. Ameal 
referia-se, claro está, à narrativa liberal e, sobretudo, à leitura martiniana da história 
de Portugal : 

“com uma espécie de sadismo negativista e demolidor” (...) “desfez-se a história 

de Portugal”, “Repudiaram-se ou contestaram-se as fundas razões da nossa jornada 

de Povo crente e guerreiro. A obra de apostolado foi convertida em obra de cobiça e 

rapina. As figuras dos reis foram amesquinhadas com rancorosa sanha. A vida de uma 

Nação que deveria explicar-se à luz dos Evangelhos, dos Roteiros e das Crónicas – foi escrita à 

luz da Declaração dos Direitos do Homem ou da teoria do materialismo histórico”63.

 
Para Ameal, tal como para Rodrigues Cavalheiro ou Alfredo Pimenta (mas 

não tanto para António Sardinha), Oliveira Martins fora a expressão suprema da 
negação e deformação da nação e da sua história. Em alternativa, João Ameal 
constrói uma versão épica do passado nacional centrada na acção dos monarcas 
e de heróis mais destacados, sempre identificados com o povo que não é mais do 
que um cenário de fundo. E que, de algum modo, readmite a plausibilidade de 
mitos anteriores à revolução liberal: a identificação entre Portugueses e Lusitanos 
ou a tradição mítica de Ourique. A aceitação da ascendência lusitana é entendida 
como ideia-força adoptada desde o século XV que, ao mesmo tempo, seria “um 
sintoma – uma espécie de plebiscito nacional”64 (Ameal retoma a ideia de Ernest 
Renan mas descontextualiza-a, aplicando-a ao factor étnico). Também em relação à 
tradição providencialista de Ourique, sem negar a autenticidade da aparição, Ameal 
deixa em aberto a sua possibilidade65. Como de resto – e vimos acima - procedera 
Alfredo Pimenta, referindo-se à impossibilidade de encontrar provas que negassem 
a veracidade do milagre de Ourique, isto num manual escolar de larga difusão nos 
primeiros anos do Estado Novo66. Note-se aliás que o factor religioso está não raro 

62 AMEAL, João − História de Portugal, 2ª ed. Porto: Liv. Tavares Martins, 1962 (1ª ed., 1940), p.X.
63 Id., Idem, pp.XI-XII.
64 Id., Idem, p.14. 
65 Id., Idem, pp.60-61
66 PIMENTA, Alfredo − Elementos de História de Portugal, p.21, nota 2.
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presente para explicar momentos significativos da história de Portugal – caso dos 
descobrimentos e da expansão ultramarina67. Outro aspecto que vale a pena notar 
na estratégia narrativa tradicionalista é a qualificação dos muçulmanos de Tânger, 
em 1438 (aquando da tentativa de conquista da cidade), como selvagens68.

Esta estratégia narrativa nacionalista e exclusivista não recolheria contudo 
a unanimidade dos pedagogos ligados ao Estado Novo. Exemplo disso foi, já em 
1945, A.Martins Afonso, um autor de livros escolares aprovados pelo regime que se 
distanciava de uma história sistematicamente apologética: a seu ver tanto se podia 
aprender coma glórias nacionais como com fraquezas e vícios. O patriotismo não 
deveria ser incompatível com a verdade histórica. Esta posição crítica dirigida a 
um dos autores mais em voga na literatura escolar da época – António Mattoso – 
suscitaria uma dura polémica e a proibição do manual da autoria do crítico69. O que 
mostra bem que, no próprio campo ideológico do regime, havia divergências nas 
estratégias de consciência histórica a adoptar em relação à juventude.

Uma consciência histórica tradicionalista?

No transcurso de um século, entre o momento Herculano, de afirmação de 
uma consciência liberal do percurso histórico nacional, e o momento do Integralismo 
Lusitano, verificou-se uma evidente descontinuidade. Além da revolução liberal que se 
desenvolveu em diversos momentos de corte com o passado de sentido diverso, mas 
todos eles comandados por um ideal de progresso (1820, 1836, 1851), a revolução 
republicana de 1910 também se reclamou desse ideal e de uma genealogia liberal. 
E todavia, os integralistas não deixaram de construir uma genealogia em que se 
reclamam das grandes figuras do pensamento oitocentista: Garrett, Herculano, 
Oliveira Martins, e até Eça de Queiroz, considerados “desiludidos” e, de algum modo, 
ligados à tradição70. No caso de Herculano, os integralistas apropriaram-se do seu 

67 Idem, p.122.
68 AMEAL, João − Op. cit., p.208.
69 Veja-se o meu estudo História, mitologia, imaginário nacional. A História no curso dos liceus (1895-1939). Lisboa, 

Livros Horizonte, 1990, pp.128-131.
70 SARDINHA, António − “A teoria das cortes gerais”, p.CCX.
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pensamento sobretudo no que respeita ao tópico da crítica em relação ao modelo 
centralista que dominou no constitucionalismo oiotcentitsta e ao ideal municipalista. 

A consciência histórica integralista apresenta as seguintes características:

 1. Uma consciência muito voltada para o passado, sem no entanto esquecer 
a necessidade de acção no presente com vista numa expectativa de futuro. 
Como sugere Paulo Archer de Carvalho, o Integralismo Lusitano afirmou 
uma “utopia regressiva”71. Evidentemente não um passado próximo, o dos 
anos de vigência da República, nem os 80 anos da monarquia constitucional, 
liberal, que se impunha rever. Nem tão pouco o passado do despotismo 
esclarecido do pombalismo. A vera tradição nacional encontrava-se na 
monarquia “pura”, medieval. Os tradicionalistas viveram uma consciência 
de crise que coincide com a I República, crise que Sardinha classificou, 
sobretudo, como crise de governo. Participaram em tentativas de derrube 
do regime republicano, por exemplo em 1919. E alguns – caso de Sardinha 
- exilaram-se em Espanha. A essa experiência de exílio não será alheia a 
teorização de Sardinha sobre o hispanismo e o peninsularismo, um horizonte 
de expectativa que também se enraizava na nostalgia dos impérios português 
e espanhol de Quinhentos. Foi afinal essa vivência em Madrid que abriu 
horizontes novos ao mentor do Integralismo, no sentido do pan-hispanismo 
– bem contrastantes com a geografia mais restrita de Salazar. Como observou 
Luís da Almeida Braga, “A tradição não é um castelo cerrado, não é um 
ponto imóvel na história. É uma criação constante. O passado é força que 
nos arrasta, não é cadeia que nos prende”72.

2.  O trabalho dos Integralistas representou um corte na consciência histórica 
nacional que se forjara desde a revolução liberal. Que consequências teve 
este corte? Uma outra noção de tempo? Sem dúvida. En 1921, Raúl Proença 
interpretou a visão retrospectiva dos integralistas: “... os homens de hoje (...) 
querem ficar eternamente a olhar para trás, e é para trás que se movem também os seus 

71 CARVALHO,Paulo Archer de  Nação e nacionalismo. Mitemas do Integralismo Lusitano. Coimbra: Universidade 
de Coimbra, 1993 e Id., “Ao princípio era o verbo: o eterno retorno e os mitos da historiografia integralista”, 
Revista de História das Ideias, vol. 18, Coimbra, 1996, pp. 231-244.

72 BRAGA, Luís de Almeida - Posição de António Sardinha. Lisboa: Ed.Gama, s,d., p.108.
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remos meio quebrados nas suas mãos meio mortas”73. Como que para compensar 
uma descontinuidade temporal instalada pelas revoluções modernas, os 
integralistas procuravam no passado uma outra idade de ouro. “Os povos 
vivem do Passado. Negar o Passado é um suicídio”, dirá em 1935 Alfredo Pimenta, 
substantivando o passado com maiúscula74. O passado como substância 
eterna. Os tradicionalistas reificavam o Passado em sim mesmo – aderindo 
à ideia maurrasiana de uma ciência nacionalista. E deploravam a perda: para 
além da degradação causada pela revolução liberal, deploravam a perda 
do Passado, a perda da sociedade tradicional. Também o principal fim do 
franquismo não era tanto o de criar uma nova Espanha mas de preservar 
a antiga (Carolyn Boyd). Ao invés, um ensaista que cultivou a história 
como António Sérgio – um idealista racionalista, herdeiro do iluminismo – 
desenvolveu uma consciência histórica voltada para o presente e o futuro. 
Pretendia ver-se livre das amarras do passado, nos seus atavismos.

 Os tradicionalistas não pensavam o futuro em termos de um progresso linear 
e constante – coincidindo também, neste ponto, com Charles Maurras. Pelo 
contrário, já nos anos 60, João Ameal continuou a inventariar os mesmos 
males ameaçadores: o liberalismo, a plutocracia e o comunismo. Num 
tom apocalíptico, via então pesadas ameaças no horizonte: o alargamento 
da influência comunista no mundo, a descolonização, o pan-eslavismo, o 
tecnicismo e o “racismo negro, índio ou amarelo”75. Só a fidelidade a um 
passado revisto – e comandado entre outros pelo tópico da cruzada - poderia 
garantir a tranquilidade do futuro.

3.  Pode falar-se de dois ‘programas’ de revisão histórica para estes dois tempos 
históricos separados por cerca de um século – o momento Alexandre 
Herculano e o momento do Integralismo Lusitano? No primeiro momento, 
o verbo rever nunca é utilizado pelos historiadores empenhados na construção 
de uma nova narrativa liberal – o que talvez se explique pelo próprio declínio 

73 PROENÇA, Raúl − “Ao futuro”, Páginas de Política. Lisboa: Seara Nova, 1972 (texto datado de 1921), p.25.
74 PIMENTA, Alfredo − Novos estudos..., p.120.
75 AMEAL, João − Op.cit., p.736.
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das tradições míticas e pelo carácter não sistemático da historiografia dita 
liberal. Na verdade, dificilmente poderá falar-se de uma master narrative ou 
de uma narrativa canónica liberal – melhor será considerar uma estratégia 
narrativa liberal com múltiplas variantes. Um exemplo só: se Herculano 
rejeita as tradições míticas dos Lusitanos, de Ourique e das Cortes de 
Lamego para o passado, outros historiadores herdeiros da tradição liberal 
aceitam essas tradições e o seu valor instrumental: Luz Soriano ou José de 
Arriaga. Donde, não será adequado falar-se de um ‘programa’ de revisão 
historiográfica. Quando muito, tratou-se de uma intenção de reinterpretar 
o passado no sentido de uma estratégia narrativa liberal.

Já no que respeita ao segundo momento, no século XX, em que se afirma 
a narrativa tradicionalista, tratava-se sobretudo de romper a hegemonia da 
interpretação liberal e laica, dominante desde a revolução liberal. A historiografia 
tradicionalista definiu-se por oposição à historiografia liberal e republicana e 
sobretudo por oposição aquela que era considerada a expressão mais acabada e 
influente de pessimismo em relação ao passado: a narrativa de Oliveira Martins 
(que, aliás, sendo um crítico da narrativa liberal, coincide com ela, no essencial da 
sua teoria da decadência). Não surpreende pois que os tradicionalistas abusassem 
de verbos como rever e reabilitar para combater erros, falsificações, a negação e 
destruição. Poder-se-á conceber uma narrativa canónica tradicionalista? Poder-se-á 
falar de uma história oficial do Estado Novo? A resposta é evidentemente afirmativa. 
Essa história oficial foi adoptada por um programa sistemático de endoutrinação a 
partir do Estado que não se reduziu ao campo da instrução, antes mobilizou artes 
plásticas, comemorações históricas, exposições, monumentos públicos, toponímia, 
museus, cinema, teatro, música, etc. Mas não deve esquecer-se que no seio desta 
narrativa houve variantes significativas. Dois exemplos: 1) sobre a verdade histórica 
que convinha à nação 2) sobre a definição do rei legítimo em 1826, aquando da 
morte de D. João VI: D. Pedro IV ou D. Miguel?

Ao invés do que se passou em Espanha, onde no século XIX o integrismo 
católico ganhou influência significativa como reacção à cultura liberal – e fazendo 
a apologia da Inquisição no campo da história – em Portugal a narrativa liberal do 
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passado foi indiscutivelmente hegemónica até aos anos 20. E a narrativa católica 
foi, no campo historiográfico, residual. Muito escassas são as obras históricas 
oitocentistas que abarcam o conjunto do passado nacional na perspectiva 
tradicionalista e católica. Como explicar isto? Decerto por uma conjugação de 
factores, entre os quais importa destacar: 1. secularização da história, dos professores, 
dos programas, dos livros escolares; 2. prestígio e influência de três historiadores que 
também foram políticos: Herculano, Oliveira Martins e Teófilo Braga (este último 
o primeiro chefe de governo da República, em 1910); 3. ausência de uma contra-
narrativa católica que fosse apelativa; 4. o facto de o tradicionalismo não se justificar 
tanto com recurso à história (a memória tradicional era inerente à sua doutrina), 
antes invocando argumentos éticos - o que também sucedeu em Espanha76. 

No tempo das ditaduras, se no caso da Espanha poderá ter sucedido um 
“holocausto cultural” 77 - uma verdadeira hora zero no campo historiográfico - no 
caso do salazarismo, a censura e a clara hegemonia da narrativa tradicionalista e 
católica - dominante no discurso oficial e nos diversos graus do sistema de ensino 
– não impediram contudo que se exprimisse, marginalmente embora, e muito 
pressionada pela censura, a corrente liberal e republicana. E se é verdade que vários 
historiadores que eram professores universitários foram perseguidos, expulsos da 
Universidade (sobretudo em 1935 e em 1947)78 e obrigados a exilar-se, também 
é um facto que outros se mantiveram na Universidade portuguesa, obrigados (ou 
auto obrigando-se) a um pacto de silêncio em relação à Respublica.

Como notou Alvarez Junco, há uma sequência narrativa nas histórias 
nacionais em Espanha que é paraíso-queda-redenção79. O mesmo poderá aplicar-se 
ao caso português. Este modelo cristão está presente nas duas estratégias narrativas, 
a liberal e laica e na tradicionalista. Todavia, no quadro destas narrativas há avaliações 
muito diferentes dos séculos XVII, XVIII e XIX – ou seja da modernidade. Há 
uma evidente descontinuidade entre a consciência histórica de 1840 a 1920/30, 

76 GARCIA CARCEL, Ricardo − La herancia del pasado. Las memorias históricas de España, 3ª ed. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores, 2013, p.392.

77 PEIRÓ MARTÍN, I. − Historiadores en España. Historia de la Historia y memoria de la profesión. Zaragoza: Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, 2013, p.195.

78 Veja-se ROSAS, Fernando e SIZIFREDO, Cristina − A Perseguição aos Professores: Estado Novo e Universidade. 
Lisboa : Tinta-da-China, 2013.

79 ALVARÉZ JUNCO, Jose − Mater Dolorosa, La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus, 2001, p. 214.
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entre uma interpretação liberal e democrática do passado das nações peninsulares 
e a interpretação tradicionalista e conservadora que se afirma sobretudo a partir 
dos anos 20. Trata-se de duas leituras opostas da modernidade. Mas não apenas 
da modernidade das luzes (séc. XVIII) e do século XIX (para uns tempo de todas 
as dissoluções, para outros tempo de progresso e redenção). Trata-se afinal de 
dois modos memoriais de conviver com a perda, com a decadência. Uma mais 
virada para o futuro – a liberal e republicana - outra mais virada para o passado 
– a tradicionalista. No entanto, esta última não deixou de se projectar num devir 
que poderia ser promissor se retomasse o fio de uma vera tradição. E se (caso de 
António Sardinha), se voltasse para o mundo hispânico.

Se é um facto que muitos dos historiadores que produzem as suas obras 
no século que vai de 1840 a 1940 foram intelectuais engagés, comprometidos com 
a res publica, também é verdade que outros, sobretudo a partir dos finais do século 
XIX, cultivaram um tipo de história documental entendida como ciência-pura, 
supostamente imune às pressões do espaço público do seu tempo presente. Digo 
supostamente pois mesmo estes, geralmente centrados no referente nação ou no 
referente local, não deixaram de ser sensíveis aos valores patrióticos, num registo 
apologético. Como se fosse possível o historiador, desligado do seu tempo, trabalhar 
apenas dentro dos parâmetros do passado - preferencialmente de um passado 
distante, medieval ou moderno, mas evitando o passado próximo -, num trabalho 
asséptico, imune a teorias e ideologias.











H I S T O R I O G R A F I A  E  R E S  P U B L I C A

Em contacto com as suas congéneres europeias e muito marcada pela 
herança clássica e cristã, a historiografia portuguesa foi até meados do século 
XX um campo privilegiado de expressão de concepções organicistas, centradas 
na dicotomia progresso e outros pré-conceitos que têm permeado os discursos 
sobre a transformação social. Historiadores liberais e positivistas de diversos 
matizes contribuíram para acentuar estes enfoques. Foram-se entretanto afirmando 
visões críticas do evolucionismo, assinalando-se continuidades mas também 
rupturas, diferentes expressões de resistência ao positivismo, mediante um debate 
transdisciplinar que envolveu abertura a outras ciências humanas e múltiplas 
orientações teóricas: Annales, interpretações marxistas, estruturalismo, linguistic-turn. 

Pretende-se nesta obra alargar o conhecimento acerca das historiografias 
e dos historiadores dos séculos XIX e XX - sem esquecer os seus antecedentes 
e tendências recentes como a história global - nas suas relações com o espaço 
público e a cidadania, problematizar a sua função social e cultural, tendo em atenção 
as relações transnacionais e os contextos em que produziram as suas obras. A 
partir de tópicos-chave, tecem-se balanços críticos sectoriais sobre a historiografia 
portuguesa, os modos de recepção de debates históricos internacionais, o lugar dos 
historiadores e a forma como nas suas escritas, da Revolução liberal à actualidade, 
se estruturaram olhares sobre Portugal na sua relação com outros povos. Em que 
medida presente e futuro condicionaram a construção social do passado? Qual o 
horizonte diferencial que os historiadores reconheceram ao passado? Como lidaram 
com a aceleração das experiências do tempo?



A colecção Historiographica dá a conhecer estudos sobre 
historiografias e historiadores, a construção de memórias sociais e 
individuais e usos instrumentais do passado - a sempre complexa 
relação entre presente, passado e futuro, nas suas relações 
contextuais com problemas sociais e políticos. Abrange múltiplos 
tempos e geografias e incentiva a aproximação entre diversas 
ciências sociais e humanas.
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