
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A HISTÓRIA EM BANCAS DE JORNAL 
Raquel Glezer1 
 
Introdução 
 
As experiências dos professores das disciplinas teórico-metodológicas em curso de 
História, bacharelato ou licenciatura, podem ser generalizadas, pois usualmente 
enfrentam incompreensões por parte do alunado e de colegas. Não importam as 
denominações: Introdução aos Estudos Históricos ou Metodologia da História; Filosofia 
da História; Teoria da História; História da Historiografia... Afinal, para que elas 
servem?  O que fazem em um currículo sobrecarregado?  
As outras disciplinas obrigatórias de um curso de História possuem conteúdo definido 
por espaços geográficos (América, Brasil, África, Ásia), ou recorte cronológico 
(História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea). O 
recorte cronológico ainda se impõe ao recorte geográfico, apesar dos questionamentos 
apresentados nos últimos trinta anos, a partir da obra de Chesneaux2 sobre o uso 
ideológico da periodização. As disciplinas optativas se organizam por temas, processos 
explicativos, fontes ou campos historiográficos.  
Diversamente, as disciplinas teórico-metodológicas deslocam-se em espaços  e tempos 
variados, pois podem se articular por conceitos, teorias explicativas, formulações 
teóricas de processos históricos, análises historiográficas de autores, temas relevantes, 
questões significativas ou momentos marcantes.... quase sempre fugindo ao recorte 
espacial e/ou ao cronológico. 
Para os alunos, as disciplinas teórico-metodológicas se apresentam como um conjunto 
complexo. Têm dificuldade de reconhecer nelas o que conhecem como História, isto é, 
o campo de conhecimento que aprenderam a reconhecer como tal nos livros didáticos, 
manuais acadêmicos e livros dos historiadores. As discussões sobre o que são 
documentos, fatos históricos, fontes, memórias, monumentos, os questionamentos sobre 
os conceitos nos livros escritos pelos historiadores, ou os debates sobre os usos de 
cultura material, cultura imaterial, história oral, memória social, micro-história e macro-
história, genealogia, memória local se apresentam como complicações do que aparenta 
ser simples e conhecido.   
Qual a finalidade  de uma disciplina como Teoria da História no processo de formação 
de um profissional da história? As reflexões que são propostas aos alunos têm qual 
finalidade? As respostas podem ser tão múltiplas como o campo: conhecer a História da 
História; perceber como o campo dos estudos históricos foi formado e quais as 
transformações que sofreu; aprender a reconhecer os conceitos e as teorias que 
embasam os trabalhos dos historiadores, identificar os pressupostos da seleção de temas, 
fatos e dos arranjos dos conteúdos.  De forma sintética, reconhecer que o conteúdo da 
história que encontram nos livros é um produto cultural datado (linguagem, conceitos, 
preconceitos), da mesma maneira que os textos que produzem em seus trabalhos.  
Para nós, professores nestas disciplinas, as questões teóricas devem fundamentar os 
trabalhos dos historiadores, quer os de pesquisa em campo, não importando o tipo de 
fonte explorada - arquivística, bibliográfica ou de história oral,  quer os de análise 
historiográfica sobre as obras de historiadores, nas variadas formas que podem assumir. 
                                                 
1 Profa. Titular Teoria da História e Metodologia da História/Departamento de História/FFLCH/USP; e-
mail: raglezer@usp.br .  
2  Cf. Jean Chesneaux. Du passé faisons table rase?: a propos de l'histoire et des historiens. Paris: F. 
Maspero, 1976; trad. brasileira Devemos fazer tabula rasa do passado? Sobre a história e os 
historiadores. São Paulo: Ática, 1995.   



 
Tais questões estavam em nosso horizonte de preocupação quando propusemos aos 
alunos matriculados na disciplina Teoria da História I – 0401 - Noturno, no primeiro 
semestre de 2005, cujo programa havia sido formulado com o objetivo de possibilitar 
uma visão panorâmica de algumas formas de reflexão sobre a história até o início do 
século XX, com aulas teóricas e leituras de textos de alguns autores clássicos, algo a 
mais: um trabalho empírico, levando em consideração as restrições e limitações aos 
alunos dos cursos noturnos: biblioteca em horário restrito; arquivos, centros de 
documentação e museus fechados, nos horários que os alunos poderiam dispor para 
alguma atividade extra classe.  
Que material poderia ser utilizado, que estivesse acessível e cujas informações 
complementares pudessem ser localizadas por quem cumpre oito horas de trabalho 
diárias em cinco dias por semana?  A nossa proposta foi a de explorar um material 
recente, visível e de fácil aquisição, que existe e se oferece nas bancas de jornal – as 
revistas de divulgação de história, em suas múltiplas apresentações e em seus variados 
níveis de formulação. 
Temos a certeza que nem todas as publicações existentes foram exploradas, pois tal não 
era a intenção da proposta, que tinha como objetivo proporcionar aos alunos quase todas 
as etapas de um projeto de pesquisa, a partir da seleção de fonte e temas de interesse dos 
autores dos trabalhos, que foi respeitada, quer pela possibilidade de acesso3. Apesar da 
vasta rede de bancas de jornal existentes na área metropolitana, nem todas contém 
exatamente o mesmo conjunto de publicações, dependendo do local em que estão e da 
clientela a que atendem.    
  
Em complementação 
 
Depois dos trabalhos de pesquisa e redação realizados e entregues, na fase de 
preparação e edição digital para inserção no sitio (www.raquelglezer.pro.br), 
encontramos na rede algumas referências sobre o mesmo assunto, como a indicação do 
trabalho de Iniciação Científica na Faculdade Cásper Libero de Marcela Rosa 
Mastrocola, denominado “Aventuras na História: intermediários culturais, mercado 
editorial e cultura de consumo”4, em nota, sem data, acesso ao texto ou resumo.  E o 
texto de Thathiana Murillo, datado de 05.12.2004, com o título de “Páginas do passado: 
o boom das revistas de História”, no qual a autora traça um histórico das revistas de 
história de divulgação em vários países e o início de tais periódicos do Brasil, a partir de 
20035.   
Não consideramos a nossa pesquisa exaustiva e é possível que existam outros estudos 
sobre o mesmo tipo de material. 
 

                                                 
3  Os trabalhos, de modo previsível, concentraram-se nas revistas com maior facilidade de acesso: Nossa 
História, História Viva, Aventuras da História. Outras publicações foram também localizadas e 
selecionadas pelo interesse dos alunos. Ao menos uma publicação não foi explorada - a Brasilis, da 
editora Atlântica, do Rio de Janeiro, coordenada por Luis Felipe Baeta Neves. Ela era inicialmente 
vendida por assinatura, e só conhecemos os dois números iniciais. O sumário deles pode ser encontrado 
no sítio: http://atlanticaeditora.com.br/ .    
4  No sítio www.facasper.com.br/cip/inicientifica: “tema: Estudo sobre o fenômeno das revistas de 
história no contexto da hipermodernidade, com base na análise da publicação Aventuras na História ...”; 
e-mail: marcelamastrocola@gmail.com.  
5 Thathiana Murillo. Páginas do Passado: o boom das revistas de História, datado de  12.05.2004, no 
sítio O cisco, http://www.ocisco.net/thati10.htm ; e-mail thatianamurillo@uol.com.br .  



 
1. Enfrentar os preconceitos 
 
A seleção do material para ser pesquisado decorreu de sua facilidade de acesso, por um 
lado. Em nossos dias, a história está nas bancas de jornal, em formas variadas. Está nos 
jornais diários - que são uma das fontes para a história do tempo presente e para a 
história contemporânea; nas revistas semanais e/ou mensais de viés informativo ou 
analítico de variadas tendências políticas; nas coleções de obras clássicas para 
divulgação – como a coleção ‘Os Pensadores’ ou a coleção ‘Pensadores Brasileiros’. 
Selecionamos uma materialidade específica - as revistas de temas históricos, voltadas 
para o público consumidor não-especializado. 
A multiplicidade de periódicos e publicações de assuntos variados nas bancas de jornal 
é indicativo de alguns processos característicos da sociedade contemporânea pós-
industrial: a ampliação do público leitor, decorrente dos processos de urbanização e 
alfabetização; a ampliação do acesso ao conhecimento; o atendimento pelas empresas 
editoras de todas as áreas de interesse do público leitor, em suas múltiplas identidades 
sociais6.  Este foi o outro elemento fundamental para a escolha do objeto – a 
possibilidade de captar um fenômeno social ‘quente’, em sua concretização, na vivência 
do processo, que precisa ser analisado e compreendido. Em nossos dias, a diversificação 
da mídia impressa, em miríades de pequenas empresas gráficas – algumas das quais de 
vida curta, ao lado dos conglomerados de empresas gráficas e das de mídias, soma-se ao 
complexo jogo dos cruzamentos de todas as mídias – imprensa, cinema, televisão, 
eletrônicas, digitais...   
Lembremos também que em nossos dias há associações entre empresas, para atingir 
determinados segmentos do público, com a criação de marcas novas, ocultando a 
empresa principal e dificultando o acompanhamento das questões mercadológicas. 
 
Alunos de graduação estão acostumados com a leitura de textos selecionados por 
professores – capítulos de livros e/ou artigos publicados em periódicos acadêmicos, 
cujos padrões correspondem aos parâmetros da comunidade científica. Não há a 
preocupação com o perfil da publicação, pois a responsabilidade de seleção é do 
professor. A valoração realizada é pela especialidade do autor, respeitabilidade da 
revista, reconhecimento da instituição que a publica  - todos elementos de identificação 
de comunidade científica e de reconhecimento entre pares.   
As próprias revistas acadêmicas se transformaram,  no decorrer do século XX, de 
recurso informativo e  quase que exclusivamente erudito, em fontes reconhecidas para 
os trabalhos historiográficos, e hoje são objetos de pesquisa para análises de conteúdo, 
que variam conforme as orientações dos campos historiográficos.  
Por outro lado, raramente o material de vanguarda do conhecimento, o da ‘literatura 
cinza’7 é utilizado, mantendo-se como exclusividade do circuito especializado e restrito 
dos pesquisadores. 
No país, há crescente desenvolvimento do campo de pesquisa sobre a história do livro e 
da leitura8. As revistas de literatura, de educação e as semanais gerais têm recebido 

                                                 
6 Sobre as identidades sociais contemporâneas, ver Serge Moscovici. Representações sociais. 
Investigações em psicologia social. 3ª. ed.  Petrópolis: Vozes, 2005.  
7 Literatura não convencional, conhecida por ‘literatura cinza’ (teses, folhetos, anais, proceedings, 
relatórios de pesquisas, notas técnicas, indicadores de ciência e tecnologia, preprints, publicações seriadas 
e trabalhos não publicados). Cf. http://www.ige.unicamp.br/site.   
8 Ver: a) sitio: www.livroehistoriaeditorial.pro.br/, do I Seminário Brasileiro sobre Livro e História 
Editorial, realizado entre 8  e 11 de novembro de 2004, na Casa de Rui Barbosa, na cidade do Rio de 



atenção sistemática desde a década de setenta do século XX, vasto material que pode ser 
encontrado nas bibliotecas. Contudo, são escassos os estudos analíticos sobre as revistas 
de história no país, com exceção dos estudos sobre o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, que utilizam  o seu periódico, o mais antigo do país, datado de 1838,  mais 
como fonte sobre a instituição do que como objeto de análise 9. 
 
A proposta de analisar as publicações encontradas em bancas de jornal foi, por alguns 
alunos, questionada pelo fato de não ser este um material ‘respeitável’.  A 
desqualificação é devida ao fato de revistas comerciais não terem a mesma estrutura 
formal dos periódicos acadêmicos, principalmente a revisão por pares. E que os artigos 
não poderiam ter conteúdo acadêmico e ser  resultado de trabalho de pesquisa de 
historiadores. A maior crítica foi que a revistas comerciais tinham como alvo um 
público genérico e não-especializado.  Afinal, trabalhar com ‘material de divulgação ou 
vulgarização’ não era um trabalho adequado aos historiadores em formação10.    
No decorrer da pesquisa, mesmo os alunos mais renitentes acabaram mudando de 
opinião, pois conseguiram verificar que entre as revistas para o grande público existem 
níveis diferenciados de informação, apresentação de resultados de pesquisa, debates 
sobre questões de momento e um trabalho de apresentação ao público de textos escritos 
por historiadores. O conteúdo apresentado depende  do público visado pela revista. 
 
2. A popularização da cultura 
 
O fenômeno do público consumidor de produto cultural oferecido em bancas de jornal 
no Brasil data dos anos sessenta do século XX, quando a Editora  Abril11 lançou edições 
de obras em fascículos, mas continuou mantendo-se basicamente como uma editora de 
histórias em quadrinhos infantis e juvenis, e, de publicações românticas destinadas a 
adolescentes e mulheres jovens, vendidas em bancas. Na área específica da História, a 
primeira foi a coleção ‘Grandes Personagens da Nossa História’ - biografias de 
personagens da História do Brasil, em fascículos, com textos escritos por professores de 
história. E depois, nos anos da ditadura militar, lançou a coleção ‘Os pensadores’- 
volumes encadernados de obras de autores clássicos da cultura ocidental, que muitas 
                                                                                                                                               
Janeiro; b) sitio da Intercom:  www.intercom.org.br/, especificamente para os textos resultantes de 
pesquisa apresentados nos eventos da área:  http://reposcom.portcom.intercom.org.br. 
9 Ver, entre outros: Isa Adonias. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - 150  anos. Rio de Janeiro: 
Studio HMF, 1990; Virgílio Correia Filho. Como se fundou o Instituto Histórico.  Revista do IHGB, Rio de 
Janeiro, 255, 1962; Max Fleiüss. O Instituto Histórico  através de sua Revista. Rio  de Janeiro: IHGB, 
1938; Lúcia Maria Paschoal Guimarães. "Debaixo da imediata proteção de  Sua Majestade Imperial": o 
Instituto Histórico e Geográfico   Brasileiro (1838-1889). Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro,  Rio de Janeiro, 156, 388, 1995; Manoel Luís Salgado Guimarães. Nação e civilização nos   
trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o  projeto de uma história nacional. Estudos 
Históricos, Rio de  Janeiro, CPDOC/Vértice, no. 1, 1988, pp. 5-27;--------.De Paris ao Rio de Janeiro: a  
institucionalização da escrita da História. Acervo - Revista do  Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, volume 4, 
no. 1, 1989, pp. 135-144; Lilia Moritz Schwarcz. "Os guardiões da nossa história oficial".  Os institutos 
históricos e geográficos brasileiros. São Paulo:  IDESP, 1989; ---------. O espetáculo das raças: cientistas,  
instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930.  São Paulo:  Companhia das Letras, 1993; Arno 
Wehling. As origens do Instituto Histórico e Geográfico  Brasileiro. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 338, 1983, pp. 7-16;----------- .Historicisimo e concepção de História 
nas origens do IHGB. In: -------------  (org.) Origens do Instituto Histórico e Geográfico  Brasileiro: idéias 
filosóficas, sociais e estruturas de poder  no Segundo Reinado. Rio de Janeiro: IHGB, 1989, pp. 43-58. 
10 Apesar dos questionamentos, uma grande parte dos alunos possuía alguns exemplares das revistas de 
divulgação nacionais e recorreram ao seu próprio material; outros, de forma surpreendente,  possuíam  
exemplares de revistas editadas em outros países, o que aparece em seus trabalhos.  
11 No sítio da Editora  Abril está a história da empresa, ver  http://www.abril.com.br/br/conhecendo/. 



vezes estavam recebendo a primeira edição no país, com tradução por professores 
especialistas no autor ou no assunto, quebrando o preconceito existente contra a compra 
de livros em bancas de jornal. A série de sucessos editoriais foi interrompida com uma 
coleção de história do Brasil, a ‘Saga’, que não foi completada. Embora a Editora Abril 
se apresente como a pioneira na edição de obras de divulgação para o grande público 
consumidor, apenas atualizou uma forma de divulgação que já existia, a da edição de 
obras clássicas ou informativas em tiragens maiores que as usuais. Antes dela, existiram 
outras iniciativas de divulgação e popularização da cultura no país, que ainda não foram 
devidamente estudadas.  
A coleção ‘Tesouro da Juventude’12, marco na vida de milhares de jovens leitores, foi 
difundida por   vendedores em muitas das cidades do país, independente de seu tamanho 
e da existência de livrarias. O mesmo ocorreu com as coleções de obras de história 
como Cesare Cantú13, H. G.Wells14  e Will Durant15.   
A Editora Ediouro16 tinha e ainda tem forte atuação  na área da divulgação de autores 
clássicos, mas seus livros, em pequeno formato e em papel jornal, só podiam ser 
encontrados em livrarias.  Além das citadas, existiram outras coleções de obras literárias 
destinadas a um público consumidor maior que o tradicional consumidor em livraria: a 
coleção ‘capa amarela’ de grande formato da Editora Globo de Porto Alegre – hoje 
Globo Livros17, com traduções de obras clássicas e contemporâneas, por intelectuais de 
renome, e, a coleção Saraiva, da editora do mesmo nome18, com volumes de pequeno 
formato, em papel jornal, que era vendida porta a porta para as famílias interessadas.  A 
Editora Agir19 também teve uma coleção de clássicos em pequeno formato e em 
antologia, ‘Nossos Clássicos’. 
A estrutura de venda porta a porta que foi desenvolvida na primeira metade do século 
XX continua ainda em nossos dias, com enciclopédias escolares e coleções de obras 
informativas em geral. 

                                                 
12 Esta obra teve diversas edições, pela W. M. Jackson Editores, dos anos  vinte até os anos cinqüenta. 
13 Cesare Cantú. História universal.  Obra de tanto sucesso que recebeu várias edições, entre outras: a) 
Rio de Janeiro: Fluminense, 1883; b) Rio de Janeiro: Livraria João do Rio, 1931; c) São Paulo: Américas, 
1946. 32 v.; d) São Paulo: Edameris, 1970, ed. resumida.   
14 H. G. Wells. História universal: da ascensão e queda do império romano até o renascimento da 
civilização ocidental. São Paulo: Nacional, 1939.  3 v.   
15  Will Durant. História da civilização. São Paulo: Ed. Nacional, 1943. 18 v.   A obra teve edições em 
1956 e 1967, e em outras editoras  O autor  continua sendo editado no país, podendo suas  obras ainda 
serem encontradas em livrarias. Dados sobre sua vasta produção podem ser encontrados no sítio da Will 
Durant Foundation,   http://www.willdurant.com/home.html 
16 Ver em Wikipédia, a enciclopédia livre, sítio: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ediouro.   
17 Cf. http://globolivros.globo.com/; a  Rio Gráfica Editora adquiriu em 1986 a Editora Globo.   A história 
sintética da Editora Globo pode ser lida na Wikipédia, a enciclopédia livre. Sítio: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Globo. Sobre a editora há a indicação do livro  de Elisabeth 
Wenhausem Rochadel Torresini,. Editora Globo: uma aventura editorial nos anos 30 e 40 . São Paulo: 
EDUSP, s.d.,  na Coleção Memória Editorial.  
18 Ver sítio: http://sf.editorasaraiva.com.br/port/perfil/historico; cf. dados da empresa, em 1946 foi 
lançada a Coleção Saraiva, dirigida por Mário da Silva Brito e Cassiano Nunes, que incluía autores 
nacionais e internacionais como Machado de Assis, José de Alencar, Menotti del Picchia, Orígenes Lessa, 
Henry James, Edgar Allan Poe, Herman Melville, ilustrada por artistas de renome, como Aldemir 
Martins, Darcy Penteado, Nico Rosso, com traduções de Otávio Mendes Cajado, Décio Pignatari, Nair 
Lacerda e José Geraldo Vieira. A forma de comercialização era por assinatura, feita por vendedores, com 
entrega do exemplar publicado mensalmente; vendeu milhares de volumes, pois editou 287 títulos, alguns 
dos quais com tiragem de até 50.000 exemplares.  
19 Ver histórico da empresa no sítio:  http://www.editoraagir.com.br/historico; cf. dados, foi adquirida 
pela Ediouro, em 2002.  



Da metade para o final do século XX, as bancas de jornal se tornaram o lugar de 
exposição da mais ampla variedade de publicações, de todos os assuntos possíveis e 
imagináveis, para todos os tipos de leitores. 
 
3. O contexto  
 
Há uma explicação corrente para o alto preço dos livros editados no Brasil: a falta de 
público leitor, pois existem poucas livrarias pelo país e, portanto, poucos leitores. 
Contudo, as vendas de ‘best-sellers’ desmentem tais afirmações: milhares de livros são 
vendidos em curto espaço de tempo. Se existissem tão poucos leitores no país, como 
afirmam as editoras de livros para venda em livrarias, as editoras que lançam seus 
produtos culturais em bancas de jornal não teriam crescido e multiplicado. 
O crescimento das editoras especializadas em publicações para bancas de jornal deve 
ser relacionado com outros dados: aumento da população, predominância da 
urbanização, crescimento da escolaridade, aumento da renda familiar, capilaridade dos 
meios de divulgação de massa pelo país e interligação entre as diversas ‘mídias’.  
Dos fenômenos citados, o aumento populacional se destaca: em 1950, a população do 
país era de 51.949.397, e, em 2000, de 169.799.170 de habitantes20. No mesmo período, 
a população urbana passou de crescente a dominante, decorrência de fatos distanciados 
no tempo, mas que explicam alguns aspectos do fenômeno: em 1938, todas as sedes de 
município passaram a ter o titulo de cidade, não importando a população; nos anos 
cinqüenta a industrialização por substituição de importações e de bens de capital 
deslocou uma grande parcela da população de áreas rurais para algumas áreas urbanas; 
e, em 1988, a Constituição passou a permitir maior facilidade para a divisão de 
municípios e ampliou os repasses do governo federal para os entes municipais, o que 
possibilitou a expansão numérica deles. Em cada município, mesmo que não exista 
biblioteca pública ou livraria, obrigatoriamente deve existir escola fundamental básica, 
e, pode existir uma banca de jornal, mesmo que seja a única na estação rodoviária. 
O processo de modernização econômica do país a partir de meados do século XX 
possibilitou a melhoria da infra-estrutura em transportes e comunicação; a ampliação do 
processo de escolarização com o objetivo da universalização do ensino fundamental e 
posteriormente do ensino médio; o emprego em setores que previamente não existiam;  
o crescimento da massa salarial; o crescimento do mercado educacional para atender a 
demanda de mão-de-obra mais especializada; o desenvolvimento de redes de 
comunicação via mídia eletrônica pelo país, que criaram um mercado nacional para 
determinados produtos, inclusive para os da indústria cultural.  
A existência de milhares de aparelhos de televisão pelo país substituiu em grande parte 
a imprensa escrita como fonte de informação, por um lado, e, por outro, criou um outro 
mercado produtor e consumidor com a possibilidade de intercruzamento de mídias. Os 
produtos culturais da televisão promovem a venda de publicações escritas – sobre ela 
mesma, os programas, os participantes de suas produções (autores, diretores, atores e 
outros especialistas). Também algumas produções televisivas, como telenovelas e 
minisséries promovem publicações escritas – os livros originais, as adaptações, e depois 
os vídeos, os cds e os dvds.  O lançamento de filmes, nacionais ou estrangeiros, com 
chamadas em televisão, e com eventual apresentação posterior em horários especiais, 
também alavanca publicações destinadas ao grande público, informando sobre a obra, 
roteiro, diretor, atores e outros especialistas. Os temas épicos ou históricos, quando 
explorados pelas mídias cinematográficas e televisivas, envolvem altos custos de 

                                                 
20  Conforme dados do IBGE, no sítio: www.ibge.gov.br/ , em Síntese dos censos demográficos.   



produção, que são parcialmente recuperados ou ampliados pelos produtos em paralelo: 
publicações impressas, vídeos, cds e dvds, além de outros produtos destinados ao 
público infantil e/ou juvenil, da mesma forma que os filmes de entretenimento. 
 
Se há momentos em que a sociedade ocidental parece esquecer da existência da história, 
apesar de estar imersa nela, em outros há preocupação com ela. Geralmente, em datas 
comemorativas de fatos históricos relevantes há a ressurgência do interesse pela 
história, quer como processo, quer como narrativa. Em determinados momentos, a 
sociedade como um todo se sente  atraída por fatos históricos – em livros com temas 
históricos, biográficos ou pseudo-históricos; em filmes biográficos, épicos, históricos ou 
míticos; em docu-dramas históricos ou documentários sobre fatos históricos, 
reconstituídos com material de época. Não é possível identificar claramente se tal 
interesse é uma válvula de escape – fuga/refugio para um tempo mítico de paz e 
segurança, ou, genuíno, para compreender a sociedade e o momento em que vive.  
Em nossos dias, no início do século XXI, há retomada da curiosidade por fatos 
históricos, que aparece tanto nas produções impressas, como nas cinematográficas e nas 
televisivas. Os motivos que provocam tal interesse podem ser variados: insegurança 
diante das transformações em curso; dificuldades de compreender a fase histórica em 
que vive;  medo diante do desconhecido; necessidade de reafirmar o conhecido diante 
de outras propostas de organização social e tantas outras questões possíveis de serem 
arroladas. 
 

Quanto as motivações que levaram ao lançamento das revistas de divulgação de história 
no país, Thatiana Murillo utiliza a referência das comemorações dos quinhentos anos do 
descobrimento como o motivo para o lançamento de tais publicações21. A nosso ver, tal 
explicação não se aplica totalmente – teria pleno sentido se estas tivessem começado a 
ocorrer no mesmo ano ou no seqüente, o que não ocorreu, pois datam de 2003 em 
diante. As explicações podem ser procuradas tanto no contexto nacional – a 
consolidação do processo de urbanização, universalização da educação básica e suas 
conseqüentes transformações, como no maior acesso a informações internacionais, na 
divulgação em tempo real pela televisão dos fatos de setembro de 2001,  na retomada do 
ciclo de guerras simultâneas,  na sensação de ameaça diante do desconhecido que pode 
estar se aproximando – elementos que podem ter contribuído para que se concretizasse 
no país algo de novo, as revistas de divulgação de história. Devemos lembrar que tal 
tipo de publicação existe em outros países há muitos anos, desde o começo do século 
XX, mantendo continuidade e possibilitando a divulgação do conhecimento 
historiográfico a um grande número de pessoas, o que pode ter permitido o crescimento 
do mercado editorial dos livros especializados em história e das grandes coleções do 
final do século XX22. 
 

 

 

                                                 
21  Ver nota 3.  
22 Além da venda de milhares de exemplares de algumas obras de história como Le Dimanche de 
Bouvines: 27 juillet 1214, de Georges Duby. Paris: Gallimard, 1986, e, Montaillo, village occitan de 1294 
a 1324, de Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris : Gallimard, 1975, pensamos nas coleções como História das 
Mulheres e História da Vida Privada, que foram sucesso editorial destacado,  foram traduzidas no Brasil e 
inspiraram coleções similares nacionais.   



 

4. Cultura de massa 
     
È muito interessante para o historiador verificar como a conceituação de ‘cultura de 
massa’ tem sido vista pela sociedade, principalmente em uma proposta como a que 
fizemos, de explorar uma fonte da cultura de massa impressa, destinada a um público 
leitor não especializado. 
A conceituação da existência de uma  ´cultura de massa’ ou ‘cultura popular’ se opõe a 
de uma ‘cultura erudita’, mais valorizada porque de ‘melhor qualidade’, mais restrita e 
limitada aos que a ela têm acesso, por poder aquisitivo e domínio cultural.  
A ‘cultura erudita’ é resultante da decantação da produção cultural da sociedade 
ocidental cristã e é o cânone dos valores culturais - a ‘alta cultura’ é o conhecimento e 
apreciação dos clássicos na literatura, música, balé, teatro, pintura e escultura, em 
oposição a uma outra cultura, considerada inferior por não ter o mesmo conteúdo e 
relevância, produzida e vivenciada no cotidiano pelas pessoas comuns, ‘a cultura 
popular’, que é muitas vezes confundida com ‘folclore’, em uma concepção 
conservadora e nacionalista estreita.    
Tomada em senso estrito, a concepção canônica de cultura faz com que toda a produção 
cultural do mundo moderno industrial do século XIX e do pós-industrial do século XX, 
todos os questionamentos, críticas, leituras e releituras da sociedade contemporânea 
fiquem fora dos parâmetros estabelecidos.  
Mas a produção cultural possui a sua própria dinâmica, riqueza e complexidade, e é 
indicativa da reflexão e crítica do mundo no qual o individuo produtor/consumidor está 
inserido e vive.  Para os artistas contemporâneos, o cânone não é um obstáculo. Na 
realidade diária da sociedade pós-industrial, todas as artes se libertaram do cânone. A 
multiplicidade das formas de expressão literária e artística é quase impossível de ser 
totalmente conhecida em nossos dias. O rádio, o cinema e a televisão se inscreveram no 
campo da produção e da reprodução cultural, da mesma forma que a imprensa. E o 
mundo da  produção digital está seguindo a mesma trajetória, de modo mais acelerado. 
Contudo, a resistência às novas formas de arte e conhecimento ainda é grande. No 
campo dos estudos humanísticos, o domínio do cânone se manteve por mais tempo. E 
só no último quartel do século XX ele passou a ser questionado por grupos feministas, 
étnicos, de culturas minoritárias e pelos pesquisadores pós-modernos, que exigem que a 
noção de cultura seja mais inclusiva e menos restritiva.  
 
A valorização da oposição entre a ‘cultura erudita’ e a ‘cultura popular’ pode ser 
entendida como uma atitude socialmente conservadora, a partir da Revolução Francesa, 
em que o conceito de ‘povo’ para os conservadores e contra-revolucionários era o de 
uma ‘ameaça’ a seu modo de vida. A preservação dos valores da sociedade estamental 
encontrou na valorização do cânone apoio e a justificativa de uma concepção de 
sociedade, a partir de meados do século XIX, quando ‘povo’ e ‘massa’  se tornaram 
quase que sinônimos de ameaça social. 
Nos movimentos revolucionários políticos e sociais dos séculos XIX e XX, uma das 
propostas mais atraente é a da democratização de acesso de todas as pessoas  a todos os 
bens,  políticos e econômicos, a partir da  alfabetização universal, e, principalmente aos 
bens culturais. 



A idéia de separação rígida entre a chamada ‘alta cultura’ e a ‘cultura popular’ foi 
questionada por Bahktin23 ainda na primeira metade do século XX, e, o tema da 
circularidade das idéias entre grupos sociais, no final do século XX, encontrou apoio em 
historiadores da história cultural, como  Roger Chartier e C. Guinzburg, entre outros, e, 
principalmente nos autores pós-modernos.   
 

Os resultados 
 
Os resultados obtidos foram surpreendentes, para nós e para os alunos.  
Para nós, pela localização de inúmeras publicações destinadas a suprir a curiosidade do 
público sobre temas históricos – em níveis de informação diferenciados, desde as mais 
elementares até as que apresentam resultados de pesquisas acadêmicas, em linguagem 
acessível ao não-especialista.  Nosso ponto de partida para a proposta do trabalho havia 
sido o conhecimento das revistas Nossa História e História Viva. Os alunos conheciam 
algumas outras e localizaram outras tantas, que não eram tão conhecidas, e que 
aparecem nos textos que seguem. E também pela capacidade demonstrada pelos alunos 
de pesquisar informações, mesmo as que exigiram contato direto com as editoras e com 
os editores; analisar conteúdos sob aspectos variados, demonstrando que o processo de 
formação fragmentada, proposto pelo Departamento de História, apesar da dificuldade 
de explicitação, está proporcionando ao corpo discente uma formação adequada ao 
mundo contemporâneo.  
 

Para os alunos, podemos comentar de um lado que com a aprendizagem da prática de 
pesquisa - seleção de tema, seleção de fontes, coleta de dados, análise de conteúdo, 
contextualização e redação de um texto sobre a pesquisa e os resultados obtidos, houve 
a possibilidade de aprender como usar material diferenciado do tradicional (textos de 
livros e excertos de documentos), experiência que pode ser transmitida a práticas de 
ensino de história em outros níveis. Por outro lado, esperamos que os mais renitentes 
tenham aprendido a aceitar a produção cultural da sociedade em que vivem. 
Consideramos que se há experiência e vivência da postura crítica em relação à formação 
socioeconômica e cultural em que estão inseridos, a manutenção de preconceitos sobre a 
‘cultura de massa’ e  a exigência do cânone cultural são elementos contraditórios que 
precisam ser enfrentados. E o que a nosso ver foi o mais importante: tiveram eles a 
experiência da apreensão ‘a quente’  de dois conceitos teóricos que marcam a sociedade 
atual – a da circularidade das idéias na cultura, e, a da fragmentação  das identidades 
sociais. Lembramos ainda que nas análises de conteúdo foram localizadas algumas das 
teorias de história, que haviam sido apresentadas e discutidas no transcurso das aulas 
teóricas e das leituras, demonstrando na prática a longa vigência de idéias na cultura e 
na sociedade.   
 

Os textos que seguem a esta apresentação são todos os trabalhos de curso da disciplina, 
resultantes das pesquisas e análises dos alunos. Alguns são trabalhos individuais, outros 
coletivos. Cada um deles representa a trajetória de pesquisa que foi percorrida, os 
interesses, curiosidades e idiossincrasias dos autores. Não foi realizada a normalização 
                                                 

23 BAHKTIN, M.. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo: HUCITEC; 
Brasília:UnB, 1987.  



dos textos e nem estão apresentados os comentários da avaliação. A finalidade da 
publicação é reconhecer os esforços empregados na pesquisa, o empenho e interesse 
demonstrado, além de colaborar com outras pessoas que tenham alguma curiosidade 
sobre o material de divulgação de  história impresso disponível em bancas de jornal.  
 
Agradeço a Silene Ferreira Claro, doutoranda no Programa de História 
Social/FFLCH/USP, linha de pesquisa História da Cultura, monitora da classe no 
PAE/FFLCH/USP primeira fase, o apoio, as sugestões e a relação estabelecida com a 
classe, que muito contribuíram para o bom desenvolvimento do curso e das atividades. 
E a todos os alunos que cursaram a disciplina e que no decorrer do semestre 
selecionaram o material com que pretendiam trabalhar, defenderam suas escolhas, 
descreveram as dificuldades encontradas, apresentaram as soluções e os resultados 
obtidos. Eles se encontraram com o que os pesquisadores em história costumam 
enfrentar: problemas de acesso a fontes e as informações, impossibilidade de usar o 
material inicialmente previsto, desconforto com os resultados obtidos, questões que não 
puderam ser respondidas, e tudo o mais que acontece depois do trabalho escrito e 
entregue. 
 
Espero que a experiência tenha sido tão proveitosa para eles como foi para nós e que a 
noção de que estamos imersos na história – mesmo explorando um tema restrito e 
aparentemente limitado, tenha se tornado mais clara e compreensível. E que a função da 
disciplina Teoria da História no processo de formação tenha adquirido sentido. 
São Paulo, segundo semestre de 2005.   
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“A única generalização cem por cento segura sobre a história é aquela que diz que 

enquanto houver raça humana haverá história”. 
Eric Hobsbawn∗∗ 

 
Resumo: 
 

Este ensaio tem como objetivo analisar, sob o ponto de 
vista da produção cultural, a decodificação da produção historiográfica, da 
disciplina histórica e do conhecimento histórico-científico para o consumo de 
massa. Para isso tomamos como objeto o primeiro ano de publicação da revista 
“História Viva” (de novembro de 2003 a outubro de 2004), no período em que se 
viu um verdadeiro revival das publicações que trazem a História como tema 
central, fenômeno assistido fundamentalmente após o segundo semestre de 2003. 
Nesta análise não nos interessa estabelecer critérios hierarquizados entre alta e 
baixa cultura, teremos como principal hipótese de resultado o fato de o 
estabelecimento de uma produção cultural de massa ter instituído uma confluência 
entre as hierarquias culturais, erudita e popular, para uma linguagem que vem 
tentando a síntese entre ambas. Como metodologia utilizaremos os preceitos 
historiográficos da História Social1, História do pensamento político2, História da 
Cultura3, das Idéias4, História vista de baixo5, História oral6, Micro-História7, 
                                                 
∗ Trabalho de aproveitamento do curso de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, da disciplina de Teoria da História I, sob orientação da 
Profª. Dra. Raquel Gleizer, apresentado durante o primeiro semestre de 2005. 
∗∗ Era dos Extremos: O breve século XX,1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras,1995, p. 16. 
1 Cf. CASTRO, Hebe. História Social, in: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da 
História, ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, pp. 45 a 60. 
2 Cf. TUCK, Richard. História do pensamento político, in: BURKE, Peter (org.). A escrita da História, 
novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992, pp. 273 a 290. 
3 Cf. VAINFAS, Ronaldo. História das mentalidades e História da cultura, in: CARDOSO, Ciro 
Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Op. cit. pp. 127 a 164. 
4 Cf. FALCON, Francisco. História das idéias, in: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Op. 
cit. pp. 91 a 126. 
5 Cf. SHARPE, Jim. História vista de baixo, in: BURKE, Peter. Op. cit. pp. 39 a 62. 
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História das imagens8 e História do cotidiano e da vida privada9. Esperamos com 
este breve estudo não restabelecer o óbvio: que veículos destinados ao público em 
geral no campo historiográfico não se tratam de publicações científicas, 
metodologicamente alinhadas e cuidadosamente colocados sobre trilhos teóricos; 
mas sim evidenciar através de quais mecanismos o conhecimento produzido pela 
ciência histórica pôde ser socializado a um público muito maior que o acadêmico 
especializado ou a uma elite intelectual restrita. 
 
Palavras-chave: Ciência Histórica; Historiografia; revista “História Viva”; 
produção cultural; publicações periódicas. 
 
Introdução: 

 
Para o Professor Luiz Tatit10 
 

Você não precisa analisar para gostar de algo. Você entende uma poesia porque você 
leu, entendeu e ela entrou dentro de você. Acabou. Análise é outra coisa: é entender 
como foi construído. Aliás, a análise até incomoda um pouco porque tira toda a 
empatia. É fria, é uma dissecação. É como pegar um sapo, abrir e mostrar os órgãos. 
Você mata o sapo, e de fato a análise mata o texto porque o que você extraiu dele 
não corresponde àquilo que você sentiu. Mostra uma análise e vê se alguém se 
emociona com ela! Isso que fazia com que Drummond tivesse um ódio ao 
pensamento acadêmico. Quando você começa a analisar, entra no nível do 
conhecimento, do saber. É o preço da análise: destruir o objeto.11 

 
Fatalmente é o que faremos!  

Nosso objetivo é a análise de um veículo voltado à 
produção cultural de massa, que utiliza preceitos da ciência histórica e literalmente 
digere-os para públicos “não iniciados”. O preço da análise certamente é o de 
aniquilar o objeto, conforme demonstra a metáfora de Luiz Tatit, e nesse caso 
trata-se de um objeto que vem conquistando uma relevante fatia do mercado 
editorial para revistas especializadas porém não acadêmicas, abrindo aos 
profissionais de História novos campos para análise, não só em uma nova área de 
atividade profissional, mas com a real possibilidade de socializar o conhecimento 
histórico cujo dialeto propriamente característico restringe os resultados da 
pesquisa científica à uma espécie de “confraria” há séculos.  
                                                                                                                                                     
6 Cf. PRINS, Gwyn. História oral, in: BURKE, Peter. Op. cit. pp. 163 a 198. 
7 Cf. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história, in: BURKE, Peter. Op. cit. pp. 133 a 162. 
8 GASKELL, Ivan. História das imagens, in: BURKE, Peter. Op. cit. pp. 237 a 272; e Cf.  CARDOSO, 
Ciro Flamarion; MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os exemplos da fotografia e do cinema, in: 
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Op. cit. pp. 401 a 418. 
9 Cf. PRIORI, Mary de. História do cotidiano e da vida privada, in: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo. Op. cit. pp. 259 a 274. 
10 Do curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. 
11 Quanto mais você sabe analisar, menos você critica. Jornal do Campus. Escola de Comunicação e 
Artes – Universidade de São Paulo, 28/02/2005, p. 5, 4 col. 
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Ao invés de “matar nosso sapo”, tentaremos analisar 
sua função social para além da mercantilização do conhecimento científico, 
buscando explicações no âmbito da sociedade para o fenômeno poucas vezes 
assistido no Brasil, de gigantesco interesse do público comum, excluído do ensino 
de qualidade e de instituições de ensino superior de nível, em assuntos que antes 
pareciam (e ainda parecem) pertencer a um número restrito de estudiosos. 

Em países desenvolvidos como os europeus, 
publicações desse gênero já têm um público consolidado há cerca de um século, 
constituindo um grande sucesso editorial. 

A história parece exercer um misterioso domínio sobre 
uma parcela significativa de leitores ao redor do mundo. O cotidiano da civilização 
egípcia abstraído através da análise de hieróglifos escapou à mesa dos paleógrafos 
e ganhou as capas das revistas, a Europa medieval ganhou cores e gráficos nas 
páginas de revistas para explicar desde a demografia das pestes até as lógicas 
estratégico-militares. Esse fenômeno é significativo, apesar de não ter sido objeto 
da pesquisa histórica, que se o referiu o fez tangencialmente. 

Não nos propomos a preencher esta lacuna, que salta 
aos olhos sem nos dar o principal fator necessário ao Historiador como artífice da 
busca de dados para sua análise: o recuo histórico. O fato, no Brasil, é recente e 
se no passado teve precedentes, não representaram o vulto comercial que hoje as 
publicações no campo das revistas especializadas em uma História não acadêmica 
o fazem, com acesso popularizado. 

Não é a indústria de produção cultural que determina a 
demanda, a procura do público: ela o testa. A produção cultural atende a demanda 
do público consumidor, à procura por este tipo específico de publicação, e é no 
seio da sociedade, no recalcamento das restrições sociais, na lacuna representada 
pela perda da conexão entre o indivíduo e seu eu histórico, na perda da conexão 
individual e coletiva com o próprio passado, na desagregação do tecido social ou o 
que Eric Hobsbawn chamou de dissolidarização de classes determinada por um 
individualismo associal absoluto12, que atomiza as relações sociais, transformando 
o Homem do zõom politikón aristotélico13 em indivíduo egocentrado, que deitamos 
nossa hipótese de resultado a fim de responder às questões relacionadas a este 
fenômeno. 
 
Desenvolvimento: 
 
Estrutura e propostas da publicação 
 

A Revista História Viva, cuja primeira publicação data 
de novembro de 2003, foi desenvolvida com a finalidade de dar conta de uma 
relevante parcela de público para revistas especializadas em história, obedecendo 

                                                 
12 Op. cit. passim. 
13 Citado por DURANT, Will. História da Filosofia, Vida e idéia dos grandes Filósofos, São Paulo: 
Editora Nacional, 1956, passim. 
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à demanda demonstrada por um crescente mercado consumidor acentuadamente 
após o segundo semestre de 2003. 

A publicação foi desenvolvida pela “Duetto Editorial 
Ltda.”, fundada em abril de 2001 a partir da associação de duas das mais 
importantes editoras brasileiras, a “Segmento”, com sede em São Paulo, e a 
“Ediouro Publicações”, com sede no Rio de Janeiro. Por sua vez, a revista “História 
Viva” foi desenvolvida em parceria com a editora francesa “Tallandier”, 
responsável pela publicação “Historia”, fundada em 1909 e com expressivo público 
consumidor na França. Segundo o Departamento de Assinaturas da Duetto 
Editorial, “Historia” é “. . . considerada a mais tradicional publicação européia 
sobre o tema . . .”14. 

A publicação brasileira é a “ponta de lança” na 
estratégia de vendas da “Duetto Editorial” e está inserida em um grupo de 
conhecimento, junto de outros títulos como: “História Viva – Grandes Termas” 
(derivado da publicação aqui estudada), “Scientific American Brasil”, “Especiais 
temáticos de Scientific American”, “Viver Mente&Cérebro” e “Viver mente&Cérebro 
– Memória da Psicanálise”.15 

Outro grupo de publicações da Duetto Editorial é o de 
“Beleza e Bem-estar”, com quatro títulos periódicos sobre estética16. 

A editora mantém escritórios no Rio de Janeiro e São 
Paulo17, com um corpo de 46 funcionários, sendo seu Diretor Geral Alfredo Nastari. 

A equipe que realiza a revista “História Viva” é 
composta hoje por cinco funcionários, sendo uma Editora, Mirian Ibañez; um 
Editor Assistente, Frank de Oliveira; uma Editora de Arte, Simone Vieira; uma 
Assistente de Arte, Monique Elias; uma Coordenadora de Iconografia, Pietra 
Diwan; e uma Assistente de Iconografia, Silvia Nastari. 

Quando da publicação de seu primeiro número, em 
novembro de 2003, a revista contava com outro corpo redatorial. O Jornalista 
Luthero Maynard era o Editor, o Editor Assistente era Nicolas Tarfel, Repórter Eliza 
Muto e Consultoria de Ricardo Maranhão. Trazia ainda a Coordenadora de 
Iconografia, Pietra Diwan, e sua assistente, Silvia Nastari. 

A edição n° 6, de abril de 2004, já não trouxe mais 
Luthero Maynard como Editor, porém, não constou outro nome para o cargo, 
permanecendo ainda Nicolas Farfel como Editor Assistente. Somente na edição de 
n° 8, de junho de 2004, o cargo foi ocupado por Luciano Ramos, que não 
promoveu nenhuma substituição imediata no time de redação, reforçando-o com 
duas contratações: de Paula de Freitas Lopes como Assistente e de Marta Almeida 
Sá, como Revisora. Em agosto de 2004, o n° 10 trouxe mais uma Assistente para o 
                                                 
14 Correspondência postada pelo Departamento de Assinaturas da “Duetto Editorial” à Rodrigo 
Medina Zagni, em 21 de março de 2005. 
15 http://www2.uol.com.br/historiaviva/. Acesso em: 13 jun. 2005. 
16 “Cabelos & Cia”, “Guias de Beleza”, “Coleção 1000 Cortes & Cia” e “Coleção Colors: Louras, 
Morenas, Ruivas e Negras”. 
17 O endereço oficial de sua redação consta à Rua Cunha Gago, 412, 3o andar, conjunto 33, bairro 
de Pinheiros, São Paulo. 
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corpo de redação: Monique Bruno Elias. No número seguinte, em setembro de 
2004, Fabiana Guedes Viana, Gerson Martins e Paula de Freitas Lopes deixaram a 
assistência de redação, permanecendo apenas Monique Bruno Elias. No mesmo 
número, outra a deixar a equipe foi a Repórter Eliza Muto, que trabalhava na 
publicação desde seu primeiro número, substituída por Renata Rondino. 

Hoje a Editora conta com uma Diretora Adjunta, Ana 
Luisa Astis, e em relação à equipe de redação do último número por nós analisado, 
ou seja, o n° 12, foram substituídos o Editor Luciano Ramos, por Mirian Ibañez; e 
Nicolas Farfel, Editor-Assistente que compunha a redação desde novembro de 
2003, por Frank de Oliveira. Marta Almeida de Sá deixou a equipe de revisores e 
Sara Alencar passou a compor a assistência de iconografia. 

Da equipe original permaneceram apenas Pietra 
Stefania Diwan e Silvia Nastari; e a equipe de arte e produção, com exceção da 
Editora de Arte, Simone Oliveira, também foi substituída. 

Já a equipe da publicação francesa permanece 
inalterada desde novembro de 2003 até maio de 2005 (conforme demonstram os 
números analisados e a edição de n° 19). Conta com Pierre Baron (Diretor de 
Redação), Patrícia Créete (Redatora-chefe), Patrick Morvant (Primeiro Secretário 
de Redação) e Catherine Decorian (Secretária de Redação). 

Com relação aos Historiadores, estão presentes ao 
longo dos 12 números analisados como colaboradores, com nomes já consagrados 
de nossa historiografia nacional e internacional. 

“História Viva” tem sua circulação auditada pelo IVC 
(Instituto Verificador de Circulação)18, e anuncia em seu web-site19 uma tiragem 
mensal de 70 mil exemplares20, com distribuição para todo o território nacional e 
com exclusividade para Portugal, através da editora “Midesa”. 

A proposta da revista é trazer em suas 100 páginas 
uma parte destinada à História universal, desenvolvida a partir dos artigos e 
ensaios selecionados da publicação francesa, e parte dirigida à História do Brasil, 
África e Portugal, desenvolvida por brasileiros, não necessariamente Historiadores. 
A soma entre estudos internacionais e brasileiros, que em sua proposta original 
menciona a equidade de 50% para cada parte21, pretende compor “. . . um dos 
mais completos conteúdos editoriais . . . ”22 em História. 

Sua proposta metodológica é trabalhar a produção 
historiográfica e assuntos relacionados à ciência histórica através de uma 
linguagem que possa ser facilmente compreendida por um público não 
especializado. 

Alfredo Nastari afirma que sua tarefa  
                                                 
18 Ibid. 
19 www.historiaviva.com.br.  
20 http://www2.uol.com.br/historiaviva/estatica/publicidade.html. Acesso em: 13 jun. 2005. 
21 Cf. NASTARI, Alfredo. História com prazer. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, 
p. 5. 
22 Correspondência postada pelo Departamento de Assinaturas da “Duetto Editorial” à Rodrigo 
Medina Zagni, em 21 de março de 2005. 
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É um desafio. Nosso compromisso [da equipe de “História Viva”] é oferecer 
mensalmente ao leitor uma visão estimulante, dinâmica e esclarecedora da História, 
dotada de rigor científico e vazada em uma linguagem clara e acessível.23 

 
Segundo ainda seu Departamento de Assinaturas, 

“História Viva abordará a História e seus episódios de maneira diferente, 
procurando revelar as conexões entre passado e presente” (o grifo é nosso).24 

Essa intencionalidade em trazer os resultados da 
pesquisa histórica para o grande público através de um veículo que utilize 
linguagem clara e acessível, contou com o respaldo da própria parceira francesa, a 
“Historia”. 

Segundo material de divulgação que antecedeu a 
publicação do primeiro número de “História Viva”, “Historia se consagrou junto a 
intelectualidade e aos leitores europeus como veículo referencial na divulgação da 
História em linguagem acessível” (o grifo é nosso). 

Desta forma “História Viva” tem uma função crítica e 
ativa na formação de novos públicos ao círculo da História. Propõe debater 
questões históricas que constituam raízes de problemas atuais, iluminando o 
passado com vistas a melhor esclarecer o presente. Há portanto uma finalidade 
pedagógica para a “conexão” proposta pela publicação, o que inclui 
propositadamente em seu público consumidor os professores de ensino 
fundamental e médio, que têm na revista um potencial recurso pedagógico a ser 
explorado, certamente mais acessível ao universo dos alunos pela disposição 
dinâmica de imagens e gráficos, e também pela facilidade de comercialização em 
“bancas de jornal”, se comparada aos livros didáticos. 

A revista tem um preço relativamente acessível, se 
levarmos em consideração o valor de uma publicação acadêmica especializada em 
História, e outras revistas que disputam o mesmo mercado de publicações, com 
um discurso não acadêmico-formal. 

No período por nós objetivado, de novembro de 2003 a 
outubro de 2004, a publicação manteve o preço de R$ 8,90. A partir da edição de 
n° 13, portanto fora do recorte temporal de nossa proposta, passou a R$ 9,90. 

Outras publicações como as revistas: “Aventuras na 
História” (Editora Abril), a R$ 8,95, com 22 números e em seu segundo ano de 
publicação; “Conhecer Fantástico” (On Line Editora), a R$ 4,90, com 26 números e 
em seu terceiro ano; “Grandes Guerras” (Editora Abril), a R$ 12,95, ainda em seu 
primeiro ano, no volume 2; e “Nossa História” (Editora Vera Cruz), a R$ 7,80, em 
seu segundo ano, no número 20; mantém preço compatível, concorrendo grosso 
modo pelo mesmo perfil de leitores. 

                                                 
23 Op. cit. p. 5. 
24 Correspondência postada pelo Departamento de Assinaturas da “Duetto Editorial” à Rodrigo 
Medina Zagni, em 21 de março de 2005. 
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Por outro lado, aludidas publicações não rivalizam com 
revistas acadêmicas especializadas. A forma de abordagem e os temas tratados 
determinam públicos consumidores em sua grande maioria diametralmente 
opostos. 

Por outro lado isso não determinado que o público 
especializado não consuma este tipo de publicação, pelo contrário, o conteúdo 
trabalhado e mesmo a forma de transmissão de informações, constituem um 
universo novo para ambos os perfis de leitores. 

Para o Prof. Arno Alvarez Kern25 
 

A revista História Viva será um meio de divulgação excepcional do que se realiza 
pelos historiadores, tanto do ponto de vista das práticas metodológicas como das 
teóricas. Esta iniciativa preenche uma importante lacuna no campo da História.26 

 
Para a Profª. Maria do Socorro Ferraz Barbosa27 a iniciativa da publicação é 
louvável 
 

. . . principalmente porque será uma publicação menos acadêmica e de grande 
circulação. O grande leitor poderá ler e compreender melhor a nossa História e a dos 
outros povos28 (o grifo é nosso). 

 
Estratégias editoriais 
 

A revista segue uma clara estratégia mercadológica 
para a seleção do tema principal da edição, e desta forma das imagens de capa, 
bem como das chamadas para suas principais matérias, obedecendo a alguns 
determinantes que tentaremos aqui identificar. 

Via de regra o tema já é determinado pelo interesse 
despertado, no público em geral, por outras mídias, como filmes em cartaz com 
cifras relevantes de bilheteria ou livros com sucesso de venda. O apelo a este 
segmento faz da publicação um complemento para as demais mídias, para aqueles 
que desejam saber mais sobre o filme que acabaram de assistir, por exemplo, 
garantindo de certa forma público consumidor para a edição. 

É o caso do n° 3, que traz na capa a chamada para sua 
matéria principal: “Piratas e Corsários: pilhagem e crueldade sem limites. Por conta 
própria, ou em nome de Sua Majestade” (ver figura 1), que tem paralelo com o 
período de exibição do filme “Piratas do Caribe” do diretor Gore Verbinski29. Por 

                                                 
25 Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da Pontífice Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Pós-doutor pela Ecole des hautes Etudes en Scienses Sociales de Paris. 
26 Cartas. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 6. 
27 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 
Pernambuco – Recife. 
28 Cartas. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 6. 
29 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Dir. Gore Verbinski. Walt Disney Pictures / 
Touchstone Pictures / Jerry Bruckheimer Films. EUA. Buena Vista Pictures, EUA, 2003. 1 DVD (143 
min.), son., col. 
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sua vez o n° 6 traz como tema de capa a matéria “Tróia: paixão, infâmia e 
tragédia, em maio nas telas, a superprodução estrelada por Brad Pitt” (ver figura 
2), que conforme o próprio nome denuncia, precede o lançamento do filme de 
Wolfgang Petersen30. O n° 12 traz na capa a chamada para a matéria “Alexandre 
O Grande: um jovem conquista o mundo” (ver figura 3), cuja referência direta é o 
filme de Oliver Stone: “Alexandre”31. 

Mais uma vez o exemplo vem da própria parceira 
francesa, que já vinha se utilizando com sucesso desse tipo de estratégia editorial 
(ver figura 4). 

Outros fatores determinantes para escolha de temas e 
imagens para a composição de capa são arquétipos sempre recorrentes em 
história, constantemente retomados tanto em matérias de revistas como em 
reportagens televisivas, em maior escala a partir da difusão de canais de televisão 
já especializados em História32. Referimo-nos às imagens arquetípicas de Napoleão 
Bonaparte, representado no n° 1 de “História Viva” com a matéria “Napoleão: um 
herói sem sepultura. Ele dominou a Europa e mudou a face do mundo. Morreu no 
exílio e seu túmulo pode ser uma fraude” (ver figura 5); Winston Churchill, no n° 8 
com a matéria “Churchill: entre a paz e a guerra. Extravagante, contraditório e 
intuitivo, ele venceu duas guerras mundiais” (ver figura 6); e o próprio Alexandre 
Magno, como já vimos, no n° 12 (ver figura 3). 

Nas chamadas de capa para outras matérias há o uso 
de outros personagens históricos arquetípicos, como os estadistas: Herodes (n° 
10), Confúcio (n° 10), Máo Tse-Tung (n° 10), Adolf Hitler (n°s 1 e 5) e Osama Bin 
Laden (n° 7); líderes militares: general Junot (n° 2) e Joana D’Arc (n° 4); figuras 
ligadas à religião: Judas (n° 1), Gandhi (n° 1), Santo Agostinho (n° 3) e Maomé 
(n° 8); artistas como Pablo Picasso (n° 6); e finalmente figuras políticas da História 
do Brasil: Getúlio Vargas (n°s 2 e 10), Frei Caneca (n° 3) e Duque de Caxias (n° 
6). 

As civilizações antigas, por exercerem fascínio nos 
consumidores de produção cultural sob várias mídias, também são exploradas e 
recorrentes nas capas da revista, como os romanos, no n° 2, que traz a matéria 
“Roma: uma era de poder e glória” (ver figura 7); os troianos, como vimos no n° 6 
(ver figura 2); os egípcios, no n° 11, com a matéria “Novas descobertas 
desvendam enigmas do Egito” (ver figura 8); e os macedônios no n° 12 (ver figura 
3). 
 
 
 
 

                                                 
30 Tróia. Dir. Wolfgang Petersen. Warner Bros. Pictures. EUA. Warner Home Vídeo Inc, São Paulo, 
2004. 2 DVD’s (163 min.), son., col. 
31 Alexandre. Dir. Oliver Stone. Intermédia Films. EUA. São Paulo, 2005, 2 DVD’s (164 min.), son., 
col. 
32 “The History Channel”, “Discovery Channel” e “National Geographyc”. 
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Figura 1 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.1, nov. 2003) 
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Figura 2 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.6, abr. 2004) 
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Figura 3 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.12, nov. 2004) 
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Figura 4 – Historia. Paris: Tallandier, n° 643, jul. 2003. 
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Figura 5 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.1, nov. 2003) 
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Figura 6 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.8, jun. 2004) 
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Figura 7 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.2, dez. 2003) 
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Figura 8 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.11, out. 2004) 
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As chamadas para matérias secundárias na capa fazem 
referência a outras civilizações antigas, inclusive ameríndias, como no n° 2 (já 
dedicado à Roma como tema central) com uma matéria sobre os rituais fúnebres 
incas. No mesmo número a revista anuncia que demonstrará as origens do 
monoteísmo no Egito através da biografia de Nefertiti e do faraó Akhenaton. Os 
conceitos de democracia e exército moderno são retomados através da Grécia 
Antiga no n° 3, a origem dos etruscos no n° 4, a “. . . redescoberta do Egito 
Antigo pelos sábios de Napoleão” no n° 5, a queda de Roma e as invasões 
bárbaras no n° 9, e o flagelo de Pompéia no n° 12. 

As capas ainda representam outro tema em História 
que em maior ou menor grau exerce atração sobre o público consumidor de 
produção cultural: a Europa medieval. Três exemplares denunciam o fascínio pelo 
assunto: o n° 5 com a matéria “Tolerante, progressista, social. Nos séculos XIV e 
XV uma Idade Média desconhecida” (ver figura 9); o n° 7, com a o dossiê 
“Bárbaros por definição, eles foram o flagelo da Europa, mas se transformaram em 
uma refinada civilização, são eles, os Celtas” (ver figura 10); e o n° 10, 
“Inquisição: terror, tortura e morte em nome da fé” (ver figura 11). 

Dentro do que parece ser uma escala de prioridades da 
editora em relação à escolha do tema principal para a imagem de capa, 
aparentemente em menor número, com temática inserida no recorte temporal de 
História Moderna, temos novamente o n° 3, com a matéria sobre piratas e 
corsários (ver figura 1 – nesse caso parece-nos que o determinante foi de fato o 
período de exibição do filme “Piratas do Caribe”) e o n° 9, com a matéria “A 
sereníssima república de Veneza: mil anos de prosperidade e esplendor” (ver 
figura 12). Em relação à História Contemporânea o n° 4 traz o dossiê “Os segredos 
da KGB: o serviço secreto do regime comunista soviético. Espionagem, repressão e 
poder” (ver figura 13), e mais uma vez o n° 8, com a biografia de Winston 
Churchill (ver figura 6). Portanto ambos os recortes temporais aparecem em 
menor número em relação às características determinantes da escolha da matéria 
principal de capa. 

Desta forma, no primeiro ano de publicação da revista 
“História Viva”, não há nenhuma edição que privilegie a área de História do Brasil, 
Portugal ou África com imagem de capa. Desta forma, os temas centrais foram 
inteiramente importados da publicação francesa ao longo de seu primeiro ano33. 
 
 
 
                                                 
33 Esse perfil foi sutilmente alterado com a publicação do n° 14, de dezembro de 2004, que trouxe 
como matéria principal a “Madeira Mamoré: a ferrovia da morte. A epopéia da construção da 
estrada que ceifou a vida de milhares de trabalhadores em plena selva amazônica é tema de 
minissérie para a televisão”. Como o próprio nome sugere, a matéria de capa obedece ao 
determinante da estréia da minissérie televisiva “Mad Maria”, levada ao ar na TV Globo, em 38 
capítulos, de 25 de janeiro a 25 de março de 2005. Por outro lado, a publicação mencionada não é 
objeto do presente estudo, pois foge ao nosso recorte temporal, fazendo parte do segundo ano de 
publicação da revista. 
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Figura 9 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004) 
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Figura 10 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004) 
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Figura 11 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.10,  ago. 2004) 
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Figura 12 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.9, jul. 2004) 
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Figura 13 - Capa (História Viva, São Paulo: Duetto, n.4, fev. 2004) 
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Tabela demonstrativa dos determinantes para a escolha da imagem de 
capa 
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Figura 14 - Gráfico de Germano d'Castro 

 

 n°1 n°2 N°3 n°4 n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 n°10 n°11 n°12 % 
Civilizações antigas 
 

            33,3% 

Filmes em cartaz 
 

            25% 

Europa Medieval 
 

            25% 

Biografias 
 

            25% 

Idade Moderna 
 

            16,6% 

Idade 
Contemporânea 

            16,6% 

Brasil, Portugal ou 
África 

            0% 



 26 

Probabilidade de escolha dos temas para capa
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Figura 15 - Gráfico de Germano d'Castro 

 
Outra estratégia adotada pela editora no intuito de 

chamar a atenção do público leitor, é polemizar não só no título e tema da matéria 
principal, mas na chamada para outras matérias, ainda na capa. A lógica é 
jornalística e não acadêmica. O n° 1 traz a denúncia de que o cadáver de 
Napoleão Bonaparte poderia não ser aquele encerrado no Museu dos Inválidos, na 
França; ensaia desnudar as “razões ocultas” da traição de Judas; e afirma que “. . 
. a cozinha mineira, quem diria, é paulista”. O n° 2 polemiza as relações 
“obscuras” entre as empresas americanas e o III Reich;  o n° 5 promete 
demonstrar uma Idade Média contrária aos manuais tradicionais, polemizando 
ainda os fatos pertinentes à morte de Adolf Hitler e ao paradeiro de seu cadáver; o 
n° 6 promete elucidar como Pablo Picasso teria sido salvo por uma “baforada de 
charuto” e o n° 11 denominar quem teria financiado “as revoltas do século XX”. 

Não é incomum encontrarmos nas chamadas para as 
matérias de capa adjetivações que remontam a uma significação misteriosa e 
ambiciosa por elucidar os fatos passados. Remontamos ao conceito medieval de 
“mirabilis” para designar um passado desconhecido, idealizado e mitificado que 
maravilha o leitor e promete a revista “desvendar”. Conforme dissemos o n° 2 
anuncia que desvendará as razões “ocultas” da traição de Judas; o n° 4 traz a 
“intrigante” origem dos etruscos e os “segredos” da KGB; o n° 5, além de uma 
Idade Média “desconhecida”, os “mistérios” da morte de Hitler; o n° 6 o “fascínio” 
que Marte exerceu através dos séculos; o n° 7 a “surpreendente” descoberta do 
Rio Amazonas; e finalmente o n° 11 promete “desvendar” os “enigmas” do Egito. 

Oculto, intrigante, desconhecido, misterioso, fascinante, 
secreto, surpreendente, enigmático: estes adjetivos servem a uma eficiente 
estratégia propagandística que tem por finalidade cooptar o público leitor e 
influenciá-lo diretamente no consumo da revista como produto cultural. A 
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eficiência da estratégia está na recorrente utilização do verbo “desvendar”: a ação 
chave a qual se propõe a revista. 

A morte também exerce um importante fascínio no 
público leitor, e sua apropriação pela publicação e vinculação em chamadas para 
matérias em capa, têm a finalidade de servir à mesma estratégia de vendas, 
ensaiando uma espécie de sensacionalismo mais uma vez jornalístico. “Um milhão 
de mortos na Guerra Civil Espanhola”, anuncia o n° 1; “Sacrifícios humanos, rituais 
macabros, mumificação: a morte comanda a cultura Inca” no n° 2; “Mediterrâneo: 
um mar de sangue cristão e muçulmano” no n° 3; “O julgamento de Klaus Barbie, 
o carniceiro nazista de Lyon” no n° 4; “O massacre protestante na Noite de São 
Bartolomeu” e “. . . Infâmia e tragédia” de Tróia no n° 6; a Peste Negra, que “. . . 
dizimou um terço dos europeus” na Idade Média no n° 8; a Revolta da Armada 
que lavou Santa Catarina com “. . . um banho de sangue” no n° 9; o “. . . terror, 
tortura e morte . . .” promovidas pela Santa Inquisição na Europa Medieval, no n° 
10; o povo “. . . massacrado” na Comuna de Paris e, finalmente,  “. . . A morte cai 
na indiferente e pacata cidade de Pompéia”, no n° 12 (todos os grifos são nossos). 

Há algo de tétrico e mórbido no imaginário popular 
sendo explorado por uma psicologia servil à lógica do mercado editorial, com 
excelentes resultados demonstrados pelo número crescente de vendas. 
 
As seções 
 

O projeto inicial da revista trouxe, além do editorial e 
uma seção de cartas, onde o leitor podia expor suas opiniões sobre a revista, mais 
8 sessões. 

A sessão “História em cartaz”, disposta logo após o 
sumário de seções e artigos, do editorial e da seção de cartas, tem a finalidade de 
informar os principais eventos relacionados à História como exposições, 
lançamento de livros, filmes, peças de teatro, sugestões para viagens, museus, e 
divulgação das mais recentes descobertas e estudos sobre a ciência histórica. Isso 
é feito através das subseções: “Exposições”, “DVD”, “Internet”, “Televisão”, 
“Livros”, “Passeio”, “Teatro” e “Panorama”; e se propõe “o mais completo roteiro 
de cultura e lazer ligado à História”34. 

“História em cartaz” possui uma interessantíssima 
subseção denominada “Frases”, que traz máximas de grandes personagens de 
nossa História e também de célebres Historiadores, Filósofos e literatos.  

Na subseção “Para saber mais” são elencadas três teses 
acadêmicas inéditas por edição, de caráter monográfico em programas de 
mestrado ou doutorado em renomadas instituições de ensino superior em História, 
como a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de São 
Paulo, a Universidade Estadual de Campinas, Pontífice Universidade Católica de 
São Paulo, Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade Federal 
                                                 
34 S.n.t. Texto extraído de material promocional que antecedeu a publicação do primeiro número na 
revista “História Viva”. 
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Fluminense, Universidade Estadual Paulista, Universidade Estadual Paulista de 
Franca, Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal do Pará, 
Universidade de Brasília, Universidade do Sudoeste da Bahia, Universidade Federal 
do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Dispõe até mesmo de uma subseção dedicada à 
gastronomia, com receitas relacionadas às mais variadas épocas e fatos históricos, 
como, por exemplo, a receita inaugural do “Vol-au-vent, o pastelzinho socialista”35, 
criado para as mesas de uma sociedade sem classes; a torta polonesa36, cuja 
origem no Brasil remonta à história da imigração dos poloneses; “A maniçoba 
amazônica”37 que remete diretamente à cultura indígena amazonense; as alheiras 
portuguesas que, por serem feitas a partir de carne de porco eram penduradas por 
judeus defronte às suas casas em Portugal, durante a perseguição do Tribunal do 
Santo Ofício, para ocultar sua crença e origem (evidentemente porque judeus não 
comem carne de porco)38; e ainda numa brilhante demonstração sobre a origem 
do chocolate, com a bebida preferida por Montezuma II: o “Xocotlatl”39. O n° 4 foi 
o único analisado que não trouxe a esta subseção.  

O n° 3 trouxe na seção “História em Cartaz” uma nova 
subseção denominada “Evento”, que expunha uma espécie de agenda divulgando 
eventos culturais; além de uma coluna assinada por Eduardo Martins, denominada 
“Palavras vivas”, onde esclarece as origens históricas de frases feitas e termos 
recorrentes no ideário popular, cuja raiz via de regra é ignorada por ter-se perdido 
no tempo, como por exemplo: “debaixo de sete chaves” (n° 3), “Freguesia do Ó” 
(n° 4), “para inglês ver” (n° 5), e “Inês é morta” (n° 6). A coluna de Eduardo 
Martins trouxe no n° 10 um interessantíssimo artigo sobre nomes de pessoas que 
deram origem a palavras, como: “brigadeiro”, originário da figura do brigadeiro 
Eduardo Gomes, candidato à Presidência da República em 1945; “gari”, termo 
originário de Aleixo Gary, antigo proprietário de uma empresa que fazia a limpeza 
das ruas do Rio de Janeiro, então capital federal; “brechó”, cuja origem se refere a 
Belchior, que segundo o autor teria sido o primeiro comerciante de artigos de 
segunda mão; e “pinel”, sinônimo de louco por fazer referência ao médico Philippe 
Pinel (1745-1826), pioneiro no tratamento de doenças mentais40.  

A partir do n° 4 outras duas subseções foram 
adicionadas: “Cinema” e “Filmes”. O n° 6 experimentou uma nova subseção 
denominada “CD”, explorando a produção musical relacionada à História; logo 
descartada nas edições seguintes. O n° 11 inovou com a subseção “Personagem”, 
que trazia uma brevíssima reportagem sobre o lançamento da biografia de Stefan 

                                                 
35 História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 20. 
36 A saga da torta polonesa. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 11. 
37 História Viva, São Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, p. 11. 
38 Alheiras, contra a Inquisição. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004, p. 11. 
39 CHAVES, Guta. Xoclotlati, a paixão de Montezuma II. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 11, 
set. 2004, p. 17. 
40 Pessoas também viram palavras. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, p. 17. 
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Zweig, escritor europeu da década de 1940, mas a subseção não foi repetida no n° 
12. 

Logo em seguida à “História em cartaz”, a revista traz a 
seção que mais nos chamou a atenção, não por seu conteúdo, mas pelo título e a 
relação que mantém com seu objeto. Trata-se da seção “Historiográfico”. 

Segundo o “Novo Dicionário básico da Língua 
Portuguesa”41, “historiográfico” trata-se do adjetivo da palavra “historiografia”: a 
“arte de escrever a história” ou o “estudo histórico e crítico acerca da história ou 
dos historiadores”42. Outra flexão comum do mesmo radical é o termo 
“historiógrafo”, que significa, no mesmo dicionário, “aquele que é designado para 
escrever a história duma nação, duma época, duma dinastia, etc.”, um “cronista”, 
ou o sinônimo de “Historiador”43, que por sua vez é o “especialista em história”44. 

Historiográfico, portanto, é relativo à historiografia, é o 
adjetivo que tipifica um estudo, caracterizando seu objeto como os fatos passados. 
Por outro lado, a sessão referida, ao que nos parece, significa o termo como o 
estudo histórico de um gráfico. Grosso modo é uma seção da revista que pretende 
narrar fatos históricos através de breve texto e, portanto, da exposição de um 
gráfico. Mas tecnicamente não é isso que ocorre. Não só o significado do termo 
“historiográfico” foi interpretado erroneamente neste caso, como não há nenhum 
gráfico na seção “Historiográfico”, nas 12 edições analisadas, se levarmos em 
consideração sua significação técnica como a disposição de “coordenadas e curvas 
que ligam pontos das ordenadas e abscissas para representação de um fenômeno 
qualquer”45. O que há, em 10 das edições estudadas, são croquis que utilizam 
mapas, sem referência à escala ou critérios de proporção, sendo que as duas 
restantes também não exibem gráficos. 

A relação entre o termo e seu objeto faz sentido apenas 
se levarmos em consideração que “historiográfico” designa um estudo cujo objeto 
são os fatos passados, e interpretarmos “gráfico” como qualquer “representação 
por desenho ou figuras geométricas”46. Ainda assim, para profissionais da área de 
História habituados com o termo e sua significação técnica, tem que se fazer um 
gigantesco esforço nesse sentido. Para o público leigo fica a distorção de 
significação de “historiográfico”. 

Via de regra os fatos sob análise na seção são 
estratégico-militares, como o deslocamento de tropas de um exército sob o campo 
de batalha ou algo similar. O número inaugural trouxe a ilustração da vitória do 

                                                 
41 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Folha de São Paulo / Editora Nova Fronteira, 1995. 
42 Verbete “historiografia” in: Ibid., p. 344. 
43 Verbete “historiógrafo” in: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit. p. 344. 
44 Verbete “historiador” in: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit. p. 344. 
45 Verbete “gráfico” in: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Pequeno dicionário brasileiro da 
Língua Portuguesa. S/l: Gamma, s/d. 
46 Ibid. 
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exército cartaginês sobre o império romano47; o n° 2 demonstrou a evolução das 
cruzadas do séc. XI ao XIII48; o n° 3 comparou a evolução da Coluna Prestes com 
a “Grande Marcha” liderada por Máo Tse-Tung49; o n° 6 analisou as evoluções dos 
exércitos envolvidos na Guerra do Paraguai50; o n° 7 ilustrou o desembarque dos 
aliados na costa normanda da França durante a Segunda Guerra Mundial51 (ver 
figura 15); o n° 8 a evolução das tropas constitucionalistas durante a Revolução de 
1932 em São Paulo52; o n° 9 expôs as rotas seguidas pelos bárbaros nos 
movimentos de invasão ao império romano53 e o n° 10 “A tragédia dos 
Cherokees”, na expansão dos colonizadores yankees para o oeste dos EUA54. 
Curiosamente o n° 4 da mesma forma não trouxe um gráfico na seção, mas uma 
tabela demonstrativa dos dados referentes aos programas espaciais no período da 
Guerra Fria55; e ainda o n° 12 dispôs um desenho de uma maquete em “3D”, 
reproduzindo um atentado a bomba do grupo separatista basco “ETA”56 (ver figura 
16). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 DIWAN, Pietra. Aníbal: O brilhante estrategista que ousou derrotar o império romano. In: História 
Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, pp. 20 e 21. 
48 FARFEL, Nicolas. Cruzadas: em nome de Deus. Conquista de Jerusalém: heróica aventura cristã 
ou invasão dos inimigos de Maomé? In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, pp. 20 e 
21. 
49 FARCEL, Nicolas. Coluna Prestes, Grande Marcha. O Cavaleiro da Esperança e o Grande 
Timoneiro percorrem milhares de km em nome da revolução. In: História Viva, São Paulo: Duetto, 
n. 3, jan. 2004, pp. 22 e 23. 
50 DIWAN, Pietra. Guerra do Paraguai: o grande confronto na América do Sul. In: História Viva, São 
Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, pp. 20 e 21. 
51 DIWAN, Pietra. 6 de junho de 1944: o dia mais longo do século. In: História Viva, São Paulo: 
Duetto, n. 7, maio 2004, pp. 20 e 21. 
52 DIWAN, Pietra; FARFEL, Nicolas. Um Estado em luta: São Paulo, o campo de batalha durante a 
revolução de 1932. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, pp. 20 e 21. 
53 FARFEL, Nicolas. Invasões bárbaras: em ondas sucessivas, os bárbaros destroçam um império. 
In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, pp. 20 e 21. 
54 VINCENT, Bernard. A tragédia dos Cherokees. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 
2004, pp. 20 e 21. 
55 DIWAN, Pietra; FARFEL, Nicolas. Odisséia no Espaço: os programas espaciais não são meras 
aventuras, mas pesquisas para melhorar a vida na Terra. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, 
fev. 2004, pp. 20 e 21.  
56 FARFEL, Nicolas. O vôo de Carrero Blanco: numa operação cinematográfica, ativistas do ETA 
realizaram com êxito a Operação Ogro, um atentado fatal contra o mais importante colaborador de 
Francisco Franco. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 12, out. 2004, pp. 19 e 20. 
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Figura 16 - Sessão "Historiográfico" – FONTE: DIWAN, Pietra. 6 de junho de 1944: o dia 
mais longo do século. In: História Viva. São Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004, pp. 20 e 21. 

 

 
Figura 17 - Sessão "Historiógrafo" – FONTE: FARFEL, Nicolas. O vôo de Carrero Blanco: 

numa operação cinematográfica, ativistas do ETA realizaram com êxito a Operação 
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Ogro, um atentado fatal contra o mais importante colaborador de Francisco Franco. In: 
História Viva. São Paulo: Duetto, n° 12, out. 2004, pp. 20 e 21. 

 
A sessão seguinte, “Biografia”, trata de personagens 

proeminentes da História, como líderes religiosos, estadistas, comandantes 
militares etc. Não só a escolha dos personagens como o tratamento que lhes é 
dado seguem via de regra os termos ainda tradicionais “rankeanos” de História 
Política profissional, privilegiando seus “grandes atos” e “feitos”. Raras vezes essa 
postura teórico-metodológica foi quebrada nas biografias trabalhadas, por um 
ensaio de olhar timidamente visto de baixo, atento à vida privada de seu objeto, 
denunciando certa resistência às tendências da Nova História, mesmo por parte de 
historiadores contemporâneos. 

Há por outro lado ensaios revisionistas, como o de 
Pascal Marchetti-Leca, da Universidade da Córsega, que escreveu uma biografia de 
Mahatma Gandhi57 ressaltando aspectos de sua vida privada que contrapõem a 
visão mitificada do líder religioso, enfatizando seu mau rendimento escolar, a 
violência com que tratava sua esposa e seus relacionamentos extraconjugais, 
relativizando-os com seu clamor pela desobediência civil, que incitou a população a 
resistir à dominação inglesa e inspirou a “Marcha do Sal”. Apesar da crítica o autor 
não deprecia o caráter filosófico de Gandhi, mas inova estabelecendo uma 
biografia que foge à sua História Filosófica tão somente, e comumente dissociada 
desse caráter privado, ignorado por muitos.  

Essa postura já não é encontrada no caso de Gonzague 
Saint Bris58, que escreve uma biografia narrativa e cronológica de Leonardo da 
Vinci, privilegiando mais aspectos políticos e a produção do gênio do que aspectos 
de sua vida privada. O que se pretende privado confunde-se com o político. 
Destaca-se a utilização ilustrativa de partes de manuscritos de Leonardo, com 
interessantes esboços de muitas de suas invenções. 

O pensamento filosófico é aliado ao pensamento 
político na análise reflexiva de Lucién Jerphagnon59 sobre a biografia de Santo 
Agostinho60, que traz relevantes descobertas sobre certos aspectos 
comportamentais e da vida privada do santo, trabalhados através de um discurso 
que não perde de vista a narrativa tradicional, trazendo à tona características da 
vida do filósofo que até então poderia muito bem ser desconhecida de grande 
parte do público especializado em História. 

A figura arquetípica da líder militar francesa, Joana 
D’Arc, foi trabalhada por Maurice Garçon61, da Academia Francesa, nos moldes da 
História Política tradicional, com uma narrativa, no caso dos relatos das guerras 
                                                 
57 Gandhi: no caminho da paz. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, pp. 22-27. 
58 É autor de Vingt Ans de l’Aiglon. Paris: Tallandier, 2000. 
59 Professor emérito da Academie d’Athènes, é o maior especialista em Sto. Agostinho na França; 
publicou Saint Augustin, le Pédagogue de Dieu. Paris: Gallimard Découvertes, 2002. 
60 Agostinho, santo e subversivo. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 2004, pp. 24-29. 
61 Joana D’Arc, uma santa em armas. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, pp. 22-
27. 
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contra os exércitos anglo-borgonheses no século XV, recorrente direta à História 
Militar, com descrição detalhada de estratégias e movimentos. Apesar de estar 
edificada nos moldes de história profissional, há recursos estilísticos e alegorias 
utilizadas pelo autor, talvez com a intenção de fazer com que o texto se tornasse 
mais atraente a um público não erudito, tentando um caráter mais pedagógico-
enciclopedista. 

O perfil da sessão “Biografia” é alterado 
fundamentalmente por outro artigo de Pascal Marchetti-Leca, desta vez 
escrevendo sobre Nelson Mandela, no artigo “Mandela, a vitória de um justo”62, 
que tratando de uma biografia com recorte contemporâneo acaba sendo 
direcionado à análise de graves problemas atuais. A ausência de um relevante 
recuo histórico obriga o autor a ensaiar uma análise parcial, através da biografia 
de um dos mais importantes líderes políticos da História, de nossa sociedade 
contemporânea, seus ranços e intolerâncias. 

O mesmo autor, na edição seguinte (n° 6), analisa a 
biografia de outro personagem de nossa história recente: Pablo Picasso63. 
Novamente Pascal Marchetti-Leca trabalha a vida privada de seu objeto, dando 
ênfase ao comportamento do artista, determinando-o como mesquinho, egoísta e 
perverso, seus muitos amores e a relação que mantinha com Braque, sem prejuízo 
para a tradicional História Social da Arte, pois não deixa de recorrer à ousadia 
genial que inovou o conceito estético e alterou fundamentalmente os princípios da 
arte. 

Outras biografias de destaque foram a de Isaac 
Newton, pela Historiadora e Jornalista Reneé-Paule Guillot64; de Maomé, pelo 
Psicanalista e Antropólogo Malek Chebel65; e de Theodore Roosevelt, pelo 
Jornalista e Escritor Reine Silbert66. 

Foi somente a última edição analisada que trouxe 
finalmente um brasileiro como objeto da seção “Biografia”: “José Bonifácio, o sábio 
por trás do príncipe”, num ensaio do Jornalista Bias Arrudão. O autor, que é 
mestre em estudos latino-americanos pela Universidade do Texas, empreendeu na 
análise uma dinâmica jornalística, presa aos acontecimentos políticos do período, 
obviamente com ênfase maior ao seu papel no processo de independência do 
Brasil, mas com olhos voltados também para a História das Idéias e da Cultura. O 
texto resgata importantes valores de época em uma parcela considerável do 
ideário de um Brasil que carecia e muito de estabelecer sua própria identidade, por 
parte da elite intelectual burguesa de origem lusitana. 

                                                 
62 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, pp. 22-27. 
63 Picasso, o criador absoluto. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, pp. 22-27. 
64 Newton, o homem que sabia duvidar. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004, pp. 
22-27. 
65 As três vidas de Maomé. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, pp. 22-27. 
66 Teddy, um urso na Casa Branca. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 11, set. 2004, pp. 28-
33. 
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A próxima seção é a principal da revista, denominada 
“Dossiê”, e em alguns casos está associada ao tema central da publicação e sua 
imagem principal de capa; porém, não necessariamente. 

A proposta desta seção é trazer análises sobre o 
mesmo assunto ou o mesmo personagem, através de um número maior de 
Historiadores ou de outros estudiosos de ciências afins que tenham se debruçado 
sobre o mesmo tema, possibilitando a retomada do objeto sob vários vieses. 
 

Dossiê é o espaço dedicado aos grandes momentos da história da humanidade, de 
primordial relevância para os leitores que se querem contemporâneos de seu tempo. 
Esses momentos, que foram capazes de configurar a ordem mundial que se seguiu, 
são vistos de forma panorâmica, e explorando todos os seus aspectos factuais e 
teóricos por especialistas de renomada autoridade no assunto.67 

 
A edição inaugural trouxe a figura de Napoleão sob o 

olhar de renomados estudiosos, como Jean Tulard, Professor da Universidade de 
Paris IV - Sorbonne68; Jacques-Oliver Boudon, Professor da Universidade de 
Rouen69; Trajan Sadu, também Professor na Universidade de Paris IV70; e Bruno 
Roy-Henry, jurista71. 

A edição seguinte trouxe o dossiê “Roma”, tema 
principal de capa. Apresentou um texto extenso e denso (para este tipo específico 
de publicação) da Historiadora Anne Bernet72, especialista em História do mundo 
romano73, digno dos manuais de História Antiga e que trouxe uma elucidativa 
iconografia, fazendo ainda incursões profundas na História Econômica romana e 
caracterizando o mercado ocidental antigo com minuciosa precisão. O dossiê 
trouxe ainda um breve artigo de Catherine Decouan74, sobre a política e o conceito 
de democracia na República romana. 

                                                 
67 S.n.t. Texto extraído de material promocional que antecedeu a publicação do primeiro número na 
revista “História Viva”. 
68 É ainda membro da Academia de Ciências Morais e Políticas, e publicou entre outros títulos Les 
Vingt Jours. Paris: Fayard, 2001; Napoleón et la noblesse d’Empire. Paris: Tallandier, 2001; e 
Dictionnaire Napoleón. Paris: Fayard, 2001, do qual foi organizador. Cf. Napoleão: Construtor de 
uma nova ordem na Europa. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 45. 
69 Onde leciona História Contemporânea. Preside ainda o Instituto Napoleão e é autor de Brumário, 
a tomada de poder por Bonaparte. s.n.t. Cf. O jovem corso é o senhor da guerra. In: História Viva, 
São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 49. 
70 Estudioso de História Contemporânea e especialista em Europa Central. É ainda autor de 
Système de Sécurité Français em Europe Centre-Orientale, 1919-1933. s/l: L’Harmattan, 1999. Cf. 
50 anos de Bonança para as monarquias. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 
53. 
71 Para a revista escreveu A segunda morte do imperador. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 
1, nov. 2003, p. 55; que de fato polemiza a questão do paradeiro do corpo do imperador. 
72 Roma: capital do mundo e cidade eterna; Cem anos urb et orbi; Uma superpotência em ação. In: 
História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, pp. 52-69. 
73 É autora de Brutus. S/l: Librarie Académique Perrin, s/d; e Gladiateurs. S/l: Librarie Académique 
Perrin, s/d. 
74 A democracia romana sob a lupa. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, p. 70. 
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O dossiê do n° 3 tratou novamente do tema principal 
de capa da publicação, desta vez sobre Piratas e Corsários. O primeiro texto foi 
extraído da obra “Sous le pavillion noir, Pirates e flibustiers”75 de Philippe 
Jacquin76, e escrito em conjunto com Sergio Eltéca, colaborador da publicação 
francesa “Historia”77. Em seguida o dossiê traz os ensaios de Michel Vergé-
Francheschi78, “Bandidos nada simpáticos”; e a interessantíssima biografia de Ann 
Bonny e Mary Read, as duas maiores “piratas” (ou as únicas) de que se tem 
notícia, escrita pela Jornalista Véronique Dumas79, colaboradora de “Historia”. O 
dossiê é fechado por 4 biografias dos mais célebres piratas e corsários que já 
permearam o imaginário europeu e inspiraram os mais mirabolantes relatos e 
romances: Francis Drake, Barba-Negra, Jean Bart e Surcouf, escritas por Bertrand 
Galimard Flavigny80. 

O dossiê KGB, no n° 4, traz um número maior de 
textos, ensaiando uma estrutura de apresentação dividida entre sumário e mais 
duas subseções, abrangendo respectivamente os personagens e as façanhas do 
antigo serviço secreto soviético. É tentador imaginar quanto uma publicação desta 
natureza, com a riqueza de informações trazidas, teria valido para o Governo dos 
EUA no período da Guerra Fria (resta-nos esperar pela invenção e desenvolvimento 
de uma máquina do tempo). 

No sumário “O ABC da KGB”81, o especialista em 
informação e contra-informação Remi Kauffer82 traz uma visão geral do que foi a 
máquina de espionagem soviética através de uma cronologia rica em detalhes, 
com informações sobre os principais líderes do serviço secreto e seus objetivos, 
além de sua estrutura e hierarquia de comando. 

O mesmo autor traz no artigo seguinte o vitae de 
Markus Wolf, um mestre da espionagem na Alemanha Oriental83. Já a Historiadora 
Françoise Thom84 trata da biografia de Lavrenti Béria85, outro mestre da 

                                                 
75 JACQUIN, Philippe. Sous le pavillion noir, Pirates e flibustiers. S/l. Editions Gallimard, s/d. 
76 Professor de Antropologia da Universidade de Paris II - Lyon. 
77 Piratas e Corsários: a epopéia dos saqueadores dos mares. In: História Viva, São Paulo: Duetto, 
n. 3, jan. 2004, pp. 30-35. 
78 Professor de História Moderna da Universidade de Savóia, autor de Histoire de Toulon. S.n.t. e 
diretor do Dictionnaire d’Histoire Maritime. S.n.t. 
79 Ann Bonny e Mary Read, as rainhas da costa. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 
2004, pp. 44 e 45. 
80 Francis Drake: a serviço de sua gloriosa majestade; Barba-Negra: o corsário da rainha Ann; Jean 
Bart: o lado sombrio do rei-sol; Sourcouf: um corsário de sangue azul. In: História Viva, São Paulo: 
Duetto, n. 3, jan. 2004, pp. 46-49. 
81 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, pp. 30-32. 
82 É ainda Professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris. 
83 KAUFFER, Remi. Markus Wolf: um mestre espião. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 
2004, pp. 33-35. 
84 Professora da Universidade de Paris IV – Sorbonne. Escreveu Lês fins du communisme. S/l: 
Creitérion, 1994. 
85 Béria tenta dinamitar o regime comunista. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, 
pp. 36-39. 
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inteligência soviética. O Historiador Alexandre Adler86 trabalha Saint-John Philby e 
seu filho Kim Philby87, acusados pelo Império Britânico por espionagem em favor 
da URSS. Kauffer retoma em seguida uma das mais polêmicas histórias de 
espionagem da Segunda Guerra Mundial: a rede de informações “Rote Kapelle”88, 
que teria anunciado as pretensões de Adolf Hitler em trair o pacto germano-
soviético e invadir a URSS89. Stalin não acreditou e o preço pago foi caro demais 
em perdas humanas. A série de artigos é encerrada pelo Escritor e Jornalista Roger 
Faillot90 que trata da rede de espionagem da KGB infiltrada na usina de Los 
Alamos91, onde estavam escondidos os segredos militares sobre as pesquisas com 
armas atômicas dos EUA. 

No n° 5, de março de 2004, foram os Historiadores 
medievalistas franceses os encarregados de desenhar os traços de uma “nova 
Idade Média”, sob o ponto de vista da historiografia tradicional medieval. Os 
estudos de Françoise Autrand92, Ivan Gobry93, Jean Verdon94 e Colette Beaune95 
rompem com a visão renascentista inaugurada por Francesco Petrarca na primeira 
geração humanista do Renascimento, quando ao se referir ao “Medium Tempus” 
ou à “Media Aetas” o fez designando-o como “Tenebrae”, ou seja, a Idade das 
Trevas, pressupondo um declínio cultural se comparada a civilização européia 
medieval com a aurora das civilizações clássicas na antigüidade. O título de 
chamada para o dossiê anuncia que “. . . novas luzes revelam outra Idade Média” 
e que “a Idade Média como ‘Era das Trevas’ não convence mais os historiadores, 
que descobriram uma época mais justa e feliz”96. O estudo tem como balizas 
temporais os séculos XIV e XV, e de fato se estabelece como proposta de revisitar 
as discussões historiográficas teórico-metodológicas que já consolidaram bases e 
conceitos cujos dogmas são agora questionados. A questão dos estamentos que 
pressupõem a ausência de mobilidade social, o papel das mulheres na vida 
econômica e social e a exclusão de prostitutas e homossexuais estão sob o alvo 

                                                 
86 Membro do conselho editorial de “Historia”. 
87 Philby, ou a traição de pai para filho. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, pp. 40-
43. 
88 “Orquestra vermelha” em alemão. 
89 No coração da Alemanha nazista. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, pp. 44-47. 
90 Autor de FAILLOT, Roger; KROP, Pascal. DST, Police Secrète. S/l: Flammarion, s/d; e FAILLOT, 
Roger; KAUFFER, Remi. Histoire Mondiale du Renseignement. S/l: Robert Laffont, 1993. 
91 Nas entranhas do poder americano. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, pp. 48-
50. 
92Uma sociedade em plena mutação. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, pp. 32-
37. 
93 Mulheres responsáveis e liberadas. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, pp. 38-
41. 
94 Os bordéis, casas das mais toleradas. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, pp. 
42-47. 
95 Escola, a escada para a ascensão social. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, 
pp. 48-51. 
96 História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 28. 
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desses estudiosos e importantes conclusões são divulgadas nesses sentido pelo 
dossiê. 

Os medievalistas se juntam a estudiosos do período 
moderno e retornam em agosto de 2004, no n° 10 que traz o dossiê “Inquisição”. 
A discussão se estabelece em torno da pior face do Tribunal do Santo Ofício, ou 
seja, as práticas de tortura e morte do aparelho inquisitorial, que vitimou hereges 
pela divergência religiosa, homossexuais e prostitutas. A proposta é analisar os 
“mil anos de intolerância” religiosa a partir do ano mil, com enfoque específico a 
partir de 1231, com a criação da Inquisição e da nomeação dos primeiros 
inquisidores na Alemanha, França e Itália; 1478, com a criação da Inquisição 
espanhola; 1531, com a instalação do Santo Ofício em Portugal; 1542, com a 
reorganização da Inquisição romana sob Paulo III; 1549, com o Concílio de Trento 
que desencadeou, acentuadamente após 1562 a Contra-Reforma que perseguiu e 
massacrou os protestantes; até o declínio dos tribunais inquisitoriais, durante o 
séc. XVIII na Península Itálica; em 1820 na Espanha; e em 1821 em Portugal.  
Desta forma o fenômeno é tratado, de forma geral, sob uma perspectiva de longa 
duração, estendendo uma cronologia que vai do ano 1000 até 200497. 

A Historiadora Colette Beaune, mais uma vez nas 
páginas da revista98, traça um perfil da Corte da Inquisição em relação aos grupos 
que perseguia no artigo “Em nome de Deus”99, tratando o fenômeno não de forma 
localizada mas evidenciando sua dinâmica de intransigência religiosa por todo o 
continente europeu, do final do séc. X ao final do séc. XV. Pierre Chaunu, 
especialista em História Moderna100, chama a atenção para o fato de estudos sobre 
o tema incorrerem em grave anacronismo, uma vez que o inquisidor moderno 
trabalhava no escopo de salvar almas, desta forma identifica um sentimento 
sincero que estabelece uma História das Idéias para o período Moderno em relação 
à Inquisição, como um fator essencial para se compreender o fenômeno101. Martin 
Monestier é autor de um breve relato102 a respeito da prática das fogueiras onde 
os hereges condenados eram queimados vivos; trata da metáfora representada 
pelo fogo que tinha a intenção de reduzir a nada as lembranças do crime praticado 
pelo herético, da mesma forma tomando o fenômeno em seus aspectos gerais, e 
não como ocorrência localizada. O caminho inverso é feito pelo Historiador 
Dominique Paladilhe103, que trata especificamente da perseguição à heresia cátara 

                                                 
97 Mil anos de intolerância. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, p. 31. 
98 No n° 5 havia escrito o artigo Escola, a escada para a ascensão social, no dossiê Idade Média. 
99 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, pp. 28-30. 
100 Foi Professor desta cadeira na Universidade de Paris IV – Sorbonne. Atualmente é membro do 
Instituto França. 
101 Destruir a vida para salvar a alma. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, pp. 
32-34. 
102 A agonia da morte no fogo purificador. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, p. 
35. 
103 Especialista em heresia cátara, têm várias publicações sobre o assunto, entre elas La Grande 
Aventure des Croisés. S/l: Perrin, s/d; Les Grandes Heures Cathares. S/l: Perrin, s/d; e Les Routes 
Cathares. S/l: Perrin, s/d. 
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no sul da França, durante o séc. XIII. Demonstra como nem sempre a heresia 
estava relacionada à práticas não cristãs, como no caso dos judeus, mas a 
vertentes cristãs não reconhecidas pelo Papa, desta forma heréticas; nesse sentido 
o exemplo do sincretismo entre reminiscências do maniqueísmo persa e o 
cristianismo resultou na prática herege dos cátaros, apoiados por boa parte da 
população e da nobreza, a ponto de resultar em conflitos com os dominicanos, os 
“cães de Deus” encarregados de sua perseguição. O medievalista Joseph Perez104 
trata do caso específico da Inquisição espanhola105, autora dos sangrentos autos-
de-fé, ou seja, do procedimento judicial inquisitorial que incluía em suas fases a 
tortura física e o cárcere, podendo culminar no desterro, desapropriação de todos 
os bens e riquezas do condenado, e finalmente na purificação dos pecados através 
da morte nas fogueiras. Traça em breves linhas um importante painel sobre a 
recusa e aceitação dos convertidos, judeus e cristãos novos, por parte das elites e 
da população em geral. Mais breve ainda foi a medievalista Béatrice Leroy106 que 
trata da expulsão dos judeus, mesmo convertidos, da Espanha, e o processo de 
isolamento social sofrido pelo “falso cristão”107. A Inquisição italiana foi estudada 
pelo Historiador Adriano Prosperi108 no artigo “Itália cai nas mãos do Santo 
Ofício”109, que aborda a questão da amplitude do poder do tribunal sobre todos os 
italianos, que demandava a existência de uma “polícia secreta” por parte dos 
inquisidores e que impôs o terror por toda a península itálica. A inquisição em 
Portugal foi analisada pela Historiadora brasileira Anita Waingort Novinsky110, que 
traz a questão para o âmbito da nossa História quando trata da prisão de mais de 
mil pessoas no Brasil, das quais 29 foram condenadas e morreram nas 
fogueiras111. Para Novinsky  
 

a Inquisição bloqueou o desenvolvimento econômico de Portugal e fez o Brasil 
arrastar-se até a independência sem livros, sem imprensa, sem universidades e sem 
acesso às informações112. 

 
A vez dos egiptólogos chega com a edição n° 11, de 

setembro de 2004, com o dossiê “Egito”. O conjunto de 8 artigos traz as mais 
recentes descobertas arqueológicas que vêm preenchendo antigas lacunas na 
História conhecida desta que é, sem dúvida, a civilização antiga que mais exerceu 
fascínio sobre as civilizações posteriores, incluindo a nossa. Seguindo o exemplo 

                                                 
104 Professor emérito da Universidade de Bordeaux. 
105 A fúria espanhola. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, pp. 40-42. 
106 Professora da Universidade de Pau. Dentre suas publicações sobre História Medieval estão: 
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109 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, pp. 44-46. 
110 Professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo. 
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dos dossiês anteriores, a edição trouxe de início uma cronologia referente ao tema 
tratado, que nesse caso foi desenvolvida pelo egiptólogo Jean Leclant, que narra 
sumariamente a saga egípcia desde o Antigo Império (de 3200 a 2000 a.C.) até a 
“era dos Ptolomeus” (de 330 a 30 a.C.)113. As primeiras descobertas arqueológicas 
trazidas pelo dossiê são de Jean-Yves Empereur, diretor do Centro de Pesquisas do 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)114, que se debruçou sobre os 
escombros da “cidade dos mortos”, a Necrópole de Alexandria, soterrada pelas 
areias do tempo em mais de 10 metros, e que vem sendo cuidadosamente 
desenterrada, constituindo um vastíssimo sítio arqueológico que além da cultura 
egípcia, traz informações sobre o período de dominação macedônio e romano115. 
Jean-Pierre Corteggiani116 trata da presença helenística na fusão de elementos 
egípcios (predominantes) e gregos na composição da estatuária egípcia117, 
referindo-se à estátua de Ptolomeu II, descoberta em 1961 e que trazia uma 
mecha sobre sua têmpora que intrigava os pesquisadores, revelando tratar-se 
exatamente de uma mensagem aos viajantes que pela estátua passavam, de que 
Alexandria fazia parte da civilização egípcia, mas que porém o Egito era uma 
civilização helenística. O Diretor da CNRS, Alain Zivie, que coordena escavações 
arqueológicas em Bubasteion, traz como resultados a descoberta de tumbas que 
restabelecem a discussão sobre a verdadeira extensão que a reforma religiosa 
perpetrada por Amenófis IV (que mudaria seu nome para Aquenaton) teria tido118, 
uma vez que os artefatos encontrados em Bubasteion comprovam que as 
instituições tradicionais egípcias resistiram à suposta ruptura política e cultural 
desencadeada pelo faraó fiel ao deus Athon. Outro egiptólogo, Zahi Hawass119, em 
pesquisa no oásis de Bahriya, o “Vale das múmias douradas”, relaciona o auge das 
técnicas de mumificação dos mortos com o período de maior influência helenística, 
o que explica o estado de conservação das múmias do período120. Edda 
Bresciani121, que dirige expedições arqueológicas em Faiyum, traz em brevíssimas 
linhas alguns resultados encontrados no último templo descoberto na cidade122, 
dedicado a “Sobek”, a divindade cujo totem originário era o crocodilo, o que 
explica a existência próxima da “Crocodilópolis”, a cidade de “Sobek”, o “espírito 
protetor dos egípcios”.  Os templos de Karnak são analisados pelo próprio Diretor 
do Centro Franco-Egípcio dos templos, François Larché, que ainda dirige os 
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114 É autor de Alexandrie redécouvert. S/l: Fayard, 1998; Le Phare d’Alexandrie. S/l: Decouvertes 
Gallimard, s/d; e L’ABCédaire d’Alexandrie. S/l: Flammarion, 1998. 
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trabalhos no sítio que tiveram apenas um terço de seus 25 mil metros quadrados 
explorado. Dedica sua análise123 a um dos principais traços culturais da civilização 
egípcia em suas realizações faraônicas: a arquitetura, determinando um caráter 
“pré-fabricado” para os templos em arquitetura de pedra, caso único na história 
egípcia. O dossiê é finalizado com um curtíssimo texto de Béatrix Midant-Reynes, 
do CNRS, e do Arqueólogo Eric Crubezy124, que anuncia seu estudo sobre a 
sociedade egípcia durante o período pré-dinástico125, através dos achados 
arqueológicos do séc. IV a III a.C., encontrados no sítio de Adaima, localizado a 8 
quilômetros ao sul do rio Esna. 

O último dossiê analisado, na edição n° 12, de outubro 
de 2004, tem como tema central a “Comuna de Paris”, o movimento de 1871, 
inspirado nas idéias de Proudhon e Blanc, que levou os communards a se 
insurgirem contra a III República de Adolphe Thiers, proclamando Paris 
independente, e que foi violentamente massacrado pelas tropas federais de 
Versalhes. De início o dossiê impressiona pela quantidade e qualidade das 
fotografias que traz. São registros históricos raríssimos que através da revista 
chegam às casas de pessoas que pela primeira vez têm contato com um dos 
maiores eventos políticos e sociais do final do século XIX. Jacques Chastenet126 
trata da reapropriação do movimento pelo marxismo como expressão da real 
possibilidade de estabelecimento da ditadura do proletariado127; explicitando ainda 
que os insurgentes evocavam diretamente a lembrança das jornadas 
revolucionárias de 1793. François Furet128 estabelece o fenômeno, numa 
perspectiva de longa duração, como “o último suspiro da Revolução Francesa”129; 
o Historiador William Serman discorre sobre a implacável reação dos versalheses 
sob as ordens de Thiers, que levou a morte a quase totalidade dos 
communards130; o mesmo faz o Historiador André Guerin, em “A derrota na 
semana sangrenta”131; havendo finalmente a curtíssima análise da Historiadora 
Agnes Falabrégues, sobre o processo de mitificação que permeou o imaginário 
popular plasmando a imagem heróica posterior de seus participantes132, 
influenciando vários movimentos revolucionários do séc. XX. 

A única edição a trazer na seção um tema relacionado à 
História do Brasil é a de abril de 2004 (n° 6), que traz o dossiê sobre Duque de 
Caxias e propõe contrapor a imagem pública do personagem militar e político com 

                                                 
123 O primeiro monumento faraônico pré-fabricado. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 11, set. 
2004, pp. 50-53. 
124 Professor da Universidade de Tolouse. 
125 A vida antes dos faraós. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 11, set. 2004, pp. 54-55. 
126 Historiador e Escritor. 
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“o homem por trás do monumento”133. Nessa seção a revista revela tratar-se de 
um importante veículo de divulgação de pesquisas em desenvolvimento em 
programas de pós-graduação, trazendo dois textos da pós-graduanda Adriana 
Barreto de Souza, doutoranda em História Social pela UFRJ, que inaugura o 
primeiro dossiê sobre História do Brasil com os artigos: “Duque de Caxias; o 
homem por trás do monumento”134 e “Um exército do Antigo Regime”135. O dossiê 
conta ainda com a participação do ex-ministro da Justiça, da Educação, da 
Previdência e do Trabalho e Coronel da Reserva do Exército Brasileiro, Jarbas 
Passarinho136, que enaltece o “gênio militar” e discorre sobre as controvérsias 
sobre seu “alinhamento conservador”. A historiografia brasileira representada 
ainda por Ricardo Maranhão137, com “Em campo, o estrategista”138; e Celso 
Castro139, com “Culto ao mito”140; traz importantes conclusões a respeito do 
patrono do Exército brasileiro, projetando análises, a partir de sua biografia, dos 
pilares do império, da manutenção da ordem escravista, das questões do Prata e 
das origens do Exército brasileiro, através de nossa História Política e Militar. 

Outros importantes dossiês trouxeram temas como os 
Celtas (n° 7), com textos do Historiador Yann Brekilien141; do Historiador Venceslas 
Kruta142; do Produtor de revistas televisadas Michel Treguer143; do Escritor Jean 
Markale144; e de Alice Rolland145. Winstom Churchill, o “velho leão”, foi alvo do 
dossiê de junho de 2004 (n° 8), sob o olhar de François Kersaudy146, Professor da 
Universidade de Paris I – Panthéon-Sorbonne, com 4 artigos; novamente de Rémi 
Kauffer147; e finalmente de Alexandre Adler148. A “sereníssima”, Veneza, teve seu 
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período de esplendor nas artes, ciências e comportamento resgatado no n° 9, por 
Jean-Claude Hoquet149; Elisabeth Crouzet-Pavan150, Professora da Universidade de 
Paris I; pelo Historiador Alain Frerejan151; e Yves Bruley152, Professor da Academia 
de Ciências Morais e Políticas francesa. 

Nenhuma outra publicação em História, destinada a um 
público não especialista, no Brasil, trouxe um número tão relevante de estudiosos 
de peso no círculo da ciência histórica mundial. 

Através da análise da seção dossiê, nos 12 números 
lidos, observamos que em 10 casos coincidiam o tema trazido com a imagem 
principal de capa, que por sua vez estava relacionada também à chamada para a 
matéria principal. Somente em 2 casos isso não ocorreu: no n° 6, que trouxe 
dossiê sobre Duque de Caxias e uma capa que utilizava estrategicamente uma 
cena do filme “Tróia”, em exibição nos cinemas no mesmo período; e no n° 12, 
cujo dossiê tratava da “Comuna de Paris” e sua capa, à exemplo do n° 6, trazia a 
cena de um filme em cartaz no mesmo período, desta vez “Alexandre”. A 
estratégia que visava aproveitar o público dos cinemas, desejosos de se 
aprofundar no mesmo assunto, determinou a substituição da imagem principal na 
capa das edições 6 e 12, que segundo a orientação dos demais números deveriam 
trazer, respectivamente, as imagens de Duque de Caxias e dos insurgentes da 
Comuna de Paris. 

A proposta original da revista trazia ainda um encarte 
especial, composto por apenas 8 páginas, denominado “Patrimônio Histórico”, cujo 
objetivo era tratar de temas relacionados ao patrimônio histórico, artístico e 
cultural brasileiro. Seu primeiro número tratou da restauração e reciclagem da 
Estação da Luz, em São Paulo: um símbolo da pujança dos barões do café. O 
destaque do caderno é a possibilidade vislumbrar imagens maiores em 4 páginas 
que se desdobram, tendo sido desta forma possível trazer o desenho da fachada 
da estação com todos os seus detalhes. 

O número seguinte trouxe como tema da seção a 
Fazenda Pau D’Alho, no município de São João do Barreiro, em São Paulo. 
Recentemente restaurada para abrigar o Museu do Café, a fazenda é um dos 
ícones do poder, pujança e prosperidade estabelecido pelo ciclo do café. Traz dois 
desenhos, sendo o primeiro determinando a estrutura da fazenda, e desta forma 
da maioria das fazendas de café do período, e outro da Casa-grande, em corte, 
com a distribuição dos cômodos. 

Aproveitando as comemorações dos 450 anos da cidade 
de São Paulo, o n° 3 de “História Viva” trouxe no caderno “Patrimônio Histórico” o 
“Planalto de Piratininga”, onde primeiro se estabeleceu a missão jesuíta de 1554, 
                                                                                                                                                     
148 Um legado para o futuro. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, p. 48. 
149 A república onde os mercadores eram heróis. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 
2004, pp. 32-35. 
150 Os pólo: elite de empreendedores. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, pp. 36-
39. 
151 Tintoretto, o pequeno tintureiro. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, pp. 40-43. 
152 Depois de Lepanto o apogeu. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, pp. 44-48. 
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embrião do povoamento da vila que se tornaria cidade, constituindo o centro da 
atual megalópole. A evolução urbanística pode ser vislumbrada em 5 desenhos, 
tomados do mesmo local e que representam 5 períodos distintos do 
desenvolvimento urbano de São Paulo: 1554, 1699, 1818, 1877 e 1950. 

Os dois números seguintes (4 e 5), de fevereiro e 
março de 2004, não trouxeram o encarte, que voltaria a ser publicado somente no 
n° 6, de abril de 2004, que trazia os caminhos desenvolvidos para vencer a Serra 
do Mar e ligar o litoral de Santos à região paulista produtora de café. Foi o último 
caderno “Patrimônio Histórico” publicado na revista, que desta forma perece ter 
desistido de seu objetivo inicial em relação a esta seção: 
 

Com esta seção, História Viva pretende divulgar, valorizar e contribuir para a 
preservação do patrimônio histórico nacional. Esse nosso passado está fisicamente 
presente em mais de 16 mil edifícios e 50 centros e conjuntos urbanos históricos 
tombados, 5 mil sítios arqueológicos cadastrados e 12 bens considerados Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, UNESCO.153 

  
Desta forma, nas palavras extraídas do próprio material de divulgação que 
antecedeu ao lançamento da revista, não foi a falta de temas que determinou a 
desistência da publicação do encarte. 

Outra seção de interessante estratégia aproveita o 
trocadilho com a palavra “cruzada”, que remonta aos movimentos cruzadísticos 
entre os séculos XI e XIII, com as “palavras cruzadas”, jogo temático que trabalha 
informações da própria edição com a finalidade de medir o conhecimento adquirido 
pelo leitor ao término da revista. A sessão “Cruzada Histórica” traz palavras 
cruzadas temáticas para “aficionados pela história”. A proposta de formar público 
para o número seguinte é evidente com a disponibilização dos resultados do jogo 
somente no número seguinte. A “brincadeira” não requer profundo conhecimento 
em história, e tem ainda o facilitador de as respostas requeridas poderem ser 
encontradas ao longo dos textos da mesma publicação, o que também acaba 
funcionando como estímulo ao leitor para consumir desta forma os textos. 

A próxima seção leva o nome “Destinos”, e serve de 
indicação para roteiros de viagens a locais e cidades históricas, como Juazeiro do 
Norte (n° 1), Ouro Preto (n° 2), o Teatro Amazonas em Manaus (n° 3), a Igreja do 
Senhor do Bonfim em Salvador (n° 4), São Francisco do Sul (n° 5), Paranapiacaba 
(n° 7), Jangadeiros (n° 8), São Luís (n° 9), Rio de Contas (n° 10), Belém (n° 11) e 
Cachoeira (n° 12). 

Ao final temos a seção denominada “Última página”, via 
de regra com um breve debate com historiadores brasileiros sobre temas 
relacionados à História e cultura. O n° 1 trouxe o Jornalista e Historiador Heródoto 
Barreiro154, escrevendo sobre Marat155; o n° 2 o editor de “O Estado de São Paulo”, 

                                                 
153 S.n.t. Texto extraído de material promocional que antecedeu a publicação do primeiro número 
na revista “História Viva”. 
154 É ainda apresentador dos jornais da Rádio CBN e TV Cultura. 
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Eduardo Martins, que discute os distanciamentos e proximidades entre a História e 
o Jornalismo156; o n° 3 o Historiador e Jornalista Jorge Caldeira, que traça um 
breve panorama dos contrastes lingüísticos da São Paulo colonial, que falava 
tupi157; o n° 4 o Professor da ECA/ USP158 Ivan Teixeira, que estabelece um debate 
teórico entre Literatura e História159; o n° 5 o Historiador István Jancsó160, que 
restabelece a discussão sobre a identidade brasileira insurgindo novos 
questionamentos em tempos de globalização161; o n°6 o Historiador Elias Thomé 
Saliba162, que traça um rápido perfil sobre a história da leitura163; o n° 7 o 
Historiador José Geraldo Vinci de Moraes164, que estuda “o papel da música 
popular na história”165; o n° 8 o Professor Mamede Mustafa Jarouche166, que 
problematiza questões historiográficas acerca do Oriente Médio167; o n° 9 o 
Historiador Paulo Bertran168, que relaciona História e ecologia169; o n° 10 traz o 
Professor José Álvaro Moisés170, que exercita algumas interpretações para o 
suicídio de Getúlio Vargas171, em referência ao aniversário de 50 anos de sua 
morte; o n° 11 traz o Historiador Mário Jorge Pires172, que trabalha as relações 
entre símbolos e História173; e finalmente o n° 12 traz o Escritor e Cineasta Sylvio 
Back174, que analisa criticamente a historiografia do primeiro conflito armado pela 
posse de terras no Brasil do séc. XX: o Contestado175. 

 

                                                                                                                                                     
155 Marat: o amigo do povo. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 98. 
156 História ou Jornalismo? In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, p. 98. 
157 A esquecida vila da língua tupi. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 2004, p. 98. 
158 Leciona Cultura e Literatura Brasileira na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo. 
159 Literatura e história. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, p. 98. 
160 Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. 
161 O Brasil como enigma. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 98. 
162 Professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, é autor do célebre Raízes 
do riso e Utopias românticas (s.n.t.). 
163 A sedutora história da leitura. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, p. 98. 
164 Professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo. É autor de Sonoridades 
Paulistanas. São Paulo: Funarte, 1997; Metrópole em sinfonia. São Paulo: Estação Liberdade, 2000; 
e Conversas com Historiadores brasileiros. São Paulo: Ed. 34, 2002; entre outros títulos. 
165 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004, p. 98. 
166 Professor de Língua e Literatura árabe no Departamento de Línguas Orientais da Universidade 
de São Paulo. 
167 Os limites históricos do orientalismo. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, p. 98. 
168 É ainda Conselheiro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
169 História e ecologia humana. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, p. 98. 
170 Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. 
171 O significado do sacrifício de Vargas. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, p. 
98. 
172 Professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
173 Não se faz história sem símbolos. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 11, set. 2004, p. 98. 
174 Autor dos filmes Lost Zweig, Aleluia Gretchen e Guerra dos Pelados (s.n.t.). 
175 O Contestado na historiografia. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 12, out. 2004, p. 98. 
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Os textos 
 

Além das seções regulares que compõem seu material 
editorial, a revista traz ainda textos que intercalam as seções, nacionais e 
internacionais, onde de fato percebemos que há maior espaço para matérias de 
estudiosos brasileiros em relação às seções principais: “Biografia” e “Dossiê”. 

Se levarmos em consideração apenas os textos 
desconectados das seções, ou seja, um total de 94 textos, temos 36 de autoria de 
pesquisadores brasileiros para 58 textos de autores estrangeiros, cuja 
avassaladora maioria é de franceses. Desta forma, constituem 38,29% os autores 
brasileiros para 61,7% de atores estrangeiros nos 12 números analisados.  

Se levarmos em consideração somente a seção 
principal da revista, “Dossiê”, conforme constatamos anteriormente, nas 12 
edições analisadas somente 1 trazia um tema dedicado à História do Brasil, nesse 
caso trata-se do n° 6, com o dossiê “Duque de Caxias”, para os 11 restantes 
dedicados à História universal. Ainda assim, nesses há somente uma matéria de 
autoria de uma Historiadora brasileira: trata-se da Profª. Anita Novinsky, no n° 10 
com o dossiê “Inquisição”. Desta forma 8,3% dos dossiês trataram de História do 
Brasil enquanto 91,6% dedicaram-se à História Universal. Fazendo justiça à 
participação de uma Historiadora brasileira em um dossiê sobre História Medieval e 
Moderna, contabilizamos num total de 64 textos dispostos em 12 dossiês, 5 
desenvolvidos por autores brasileiros para 59 desenvolvidos por estrangeiros, 
numa percentagem portanto de 7,81% para 92,18%. 

Tomando agora todos os textos das seções trazidas 
pela publicação176, num total de 116, temos 46 escritos por autores brasileiros e 70 
escritos por estrangeiros, estes dispostos exclusivamente em duas seções: 
“Biografia” e “Dossiê”, as mais importantes da revista. Desta forma a percentagem 
é de 39,65% para autores brasileiros para 60,34% de autores estrangeiros. 

No total de textos analisados, conectados ou 
desconectados das seções, nas 1200 páginas lidas, temos o total de 210, dos quais 
82 foram escritos por brasileiros e 128 por estrangeiros (a maioria por autores 
franceses), denunciando a percentagem final de 39,04% de autores nacionais para 
60,95% de autores internacionais, com matérias já publicadas na revista francesa 
“Historia”. 

Demonstramos portanto a disparidade existente em 
relação à proposta inicial da revista “História Viva”, em trazer mensalmente 50% 
de matérias escritas por estudiosos brasileiros e 50% de matérias internacionais da 
publicação francesa.  

                                                 
176 Levamos em consideração as seções “Dossiê”, “Biografia”, “Historiográfico”, “Patrimônio 
Histórico”, “Destinos” e “Última Página”; desta forma descartamos a seção “História em cartaz” por 
trazer uma estrutura fragmentada em subseções não assinadas (em sua maioria) e com diversos 
textos menores, e a seção “Cruzada Histórica”, por não trazer textos. 
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No geral e com raras exceções, a bibliografia utilizada 
pelos autores não é disposta após os textos, conforme a prática comum acadêmica 
e a ABN determinam, o que prejudica o leitor desejoso de aprofundar sua pesquisa 
em determinado tema, ou de confirmar as afirmações feitas ao longo do artigo 
sabendo a que tipo de autores específicos o estudioso recorreu. Em um número 
pequeno de artigos a revista trouxe uma pequena caixa de texto com o título “para 
saber mais”, onde eram elencadas obras com tema similar, porém não se sabe se 
trata-se da bibliografia trabalhada pelo autor da matéria. Noutros casos, na mesma 
caixa de texto acompanhava um glossário para termos utilizados pelo autor.  
 
Iconografia 
 

Um dos muitos méritos da publicação, se comparada às 
suas concorrentes no mercado de publicações de temática histórica, é a qualidade 
e diversidade de suas imagens. 

“Queremos trazer a público uma surpreendente 
iconografia, hoje dispersa e ainda desconhecida”177, escreve em tom de 
entusiasmo o Diretor Chefe da “Duetto Editorial”. 

A menção direta à fonte e os créditos devidos, exposta 
ao lado das figuras, facilita ao leitor interessado situar no tempo e espaço as 
imagens com as quais dialoga o texto, não havendo tão somente uma função 
ilustrativa-expositiva. 

Os próprios textos comumente recorrem às imagens 
para explica-los, justificando assim a existência ainda de mapas que vão 
complementando a parte escrita. 

A edição inaugural da revista trouxe em sua capa 
“Napoleão saindo do seu mausoléu”, uma gravura em cores sobre papel de Jean-
Pierre Jazet, a partir da tela de Horace Vernet, de 1840, parte do acervo do Museu 
Nacional do Castelo de Malmaison, Reuil-Malmaison (ver figura 5). Outro destaque 
em relação às imagens de capa é a pintura de Pieter Bruegel, em óleo sobre 
madeira, “Casamento Camponês”, de 1568, do acervo do Kunsthistoriches Museum 
de Viena, no n ° 5 (ver figura 9). 

Ainda em relação às capas, no n° 10 a edição trouxe 
um óleo sobre tela de Eugênio Lucas y Padilla (1824-70), “Condenado pela 
Inquisição”, do acervo do Museu do Prado, em Madri (ver figura11). 

Mas as pinturas e gravuras não são os únicos suportes 
sobre os quais são compostas as capas das edições aqui estudadas. Há o uso de 
fotomontagens que utilizam esculturas e estatuários como no n° 2, onde 
elementos de diferentes épocas compõem a imagem em pedra de Júlio César (ver 
figura 7); e no n° 11, onde o busto da rainha Nefertiti se sobrepõe aos hieróglifos 
de uma tumba do templo de Luxor, no Vale dos Reis (ver figura 8). 

                                                 
177 NASTARI, Alfredo. História com prazer. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 
5. 

GUEST
(ver figura11).
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Outra fotomontagem foi feita a partir de uma cena do 
filme “Alexandre”, tendo no espaço negativo uma gravura do séc. XIX que retrata 
a Batalha de Granico, no n° 12 (ver figura 3). Já no n° 6 somente uma cena do 
filme “Tróia” foi suficiente para a imagem de capa (ver figura 2). 

Em todos os casos (inclusive naqueles omitidos nos 
parágrafos acima), as imagens de capa dialogavam diretamente com o tema 
principal da edição, tornando-se parte do corpo de texto que anuncia a matéria 
respectiva, sempre em destaque em relação às demais, com a clara intenção de 
ser lida primeiro pelo olhar do leitor, que rapidamente relaciona-a à imagem. 

Com relação às imagens dispostas ao longo das 
edições, resolvemos agrupá-las a partir de 3 suportes principais: pinturas, 
desenhos e gravuras; fotografias e fotomontagens (incluindo reprodução de 
documentos escritos); e mapas. É óbvio que não utilizaremos todas as imagens 
dispostas ao longo das 12 edições, mas imagens selecionadas a partir de critérios 
que relacionassem-nas diretamente com os textos. 

As pinturas dispostas privilegiam ainda claramente uma 
escola romântica mimetista de gênero “Pintura Histórica”, “Retratística” e “Pintura 
de Paisagem” recorrente ao “Desenho de Observação”. 

Dentro da “Pintura Histórica” temos a leitura da 
“Batalha de Wagram”, na Áustria, em 1809, onde o exército napoleônico vence 
definitivamente o austríaco, liderados por Napoleão Bonaparte, figura central do 
quadro (ver figura 18). A imagem foi utilizada acertadamente no dossiê “Napoleão” 
e dialoga diretamente com o texto de Jean Tulard: “Napoleão: o construtor de 
uma nova Europa”. No mesmo dossiê o glossário da Revolução Francesa é 
ilustrado com o clássico de Eugène Delacroix, “A liberdade guiando o povo”, de 
1830 (ver figura 19). Ainda sobre a Revolução Francesa, mas na seção “Última 
página”, a pintura de Jacques-Louis David, “A morte de Marat”, de 1793, ilustra o 
artigo de Heródoto Barbeiro sobre o médico jacobino (ver figura 20). O óleo sobre 
tela “César, senhor do mundo”, de Adolphe Yvon, pintor do séc. XIX, demonstra 
toda a monumentalidade dos registros históricos romanos em relação à extensão 
do poder político dos imperadores, com a imagem central de César detendo e 
sustentando o mundo em sua mão (ver figura 21). A pintura é crítica, pois 
evidencia a marcha imponente do estadista cujo cavalo pisoteia pessoas indefesas, 
à mercê ainda de arautos da morte com suas foices dirigidas ao chão, onde estão 
deitados os plebeus a espera do fim. O cotidiano medieval é denunciado em 
ilustração anônima do séc. XV, proposta como frontispício para a edição francesa 
de “Cidade de Deus”, de Santo Agostinho (ver figura 22). Na ilustração está 
evidente o cotidiano medieval do profano ao sacro na representação da cidade 
terrena, e do imaginário cristão medieval na parte superior da tela dedicada à 
representação da cidade divina. Na mesma biografia de Santo Agostinho, escrita 
por Lucien Jerphagnon no n° 3, está disposta uma representação do inferno, em 
iluminura do mesmo século, constante da parte ilustrativa da mesma obra “Cidade 
de Deus” (ver figura 23). O cotidiano medieval é mostrado novamente nas páginas 
do dossiê “Idade Média”, no n° 5, com o óleo sobre tela de Pieter Brueghel, 
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“Provérbios holandeses”, de 1559, que demonstra o cotidiano das vilas e burgos 
com as mais variadas atividades profissionais, a denúncia de uma clara divisão do 
trabalho e do papel social e afazeres que cada figura desempenha na pintura (ver 
figura 24). Mas o pior aspecto medieval: o Tribunal do Santo Ofício, é trazido à 
discussão pelo dossiê “Inquisição”, no n° 10, de agosto de 2004, que é ilustrado 
entre outras imagens por uma gravura anônima de 1880, que retrata Tomás de 
Torquemada, portador do crucifixo, o líder inquisitorial que respondia somente aos 
reis católicos, comandando a expulsão dos judeus da Espanha (ver figura 25). O 
maior representante brasileiro de nossa pintura crítica do séc. XX, Portinari, ganha 
a sessão “História em Cartaz” em razão de seu centenário, que lhe rendeu ainda a 
homenagem de Alfons Hug na 26a Bienal de São Paulo. Talvez sua mais célebre e 
certamente a mais tocante e crítica obra, “Retirantes”, aparece na subseção 
“Exposições” do n° 12, denunciando com cores fortes a realidade da seca, da 
miséria, doença e morte da vida nordestina (ver figura 26). 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 18 - A Batalha de Wagram © Galeria das Batalhas, Palácion de Versalhes – 

FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 43. 
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Figura 19 – A liberdade guiando o povo. Eugène Delacroix, 1830 © Museu do Louvre, 

Paris – FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 59. 
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Figura 20 – A morte de Marat. Jacques-Louis David. 1793 © Museu Real de Belas Artes, 

Bélgica - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, p. 98. 
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Figura 21 – César, senhor do mundo. Adolphe Yvon, séc. XIX © Museu de Artes, França 

- FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, p. 63. 
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Figura 22 – Ilustração do séc. XV para a edição francesa da Cidade de Deus © Museu 

Hermano Westrenianum, Haia - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 
2004, p. 24. 
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Figura 23 – Representação do inferno, de Cidade de Deus, 

iluminura do séc. XV © Bibliotecfa Real da Bélgica, Bruxelas - 
FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 2004, p. 27. 
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Figura 24 – Provérbios holandeses. Pieter Brueghel, óleo sobre tela, 1559 © Staatlich 

Museen, Berlim - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 32. 
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Figura 25 – Gravura de 1880 © Bettmann / Cobris – Stock Photos. FONTE: História 

Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, p. 43. 



 56 

 
Figura 26 – Retirantes. Portinari, painel a óleo/tela, 1944 © Divulgação / MASP São 

Paulo - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 12, out. 2004, p. 8. 

 
Dentro da “Retratística” a primeira obra analisada trata-

se de um dos maiores ícones da pintura de todos os tempos: “La Gioconda” ou 
“Monalisa” de Leonardo Da Vinci, relida em praticamente todos os tempos que se 
sucederam à concepção da tela, entre 1503 a 1506, ainda muito em voga na 
produção em várias mídias de nossa sociedade contemporânea (ver figura 27). O 
quadro faz parte da análise biográfica do artista, conforme vimos, escrita por 
Gonzague Saint Bris que dedica parte do ensaio ao aprendizado de Leonardo no 
ateliê de Verrochio e ao seu relacionamento com o mecenato e com a casa real de 
Lourenço, o Magnífico, e de Francisco I. Outro destaque é o auto-retrato de 
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Jacopo Robusti, o Tintoretto, em óleo sobre tela pintado em 1585, e que segue a 
chamada para a matéria do Historiador Alain Frerejean, “Tintoretto, o pequeno 
tintureiro”178 (ver figura 28). O recurso à imagem do pintor veneziano é de 
objetivo óbvio uma vez que dialoga diretamente com sua biografia. O pintor era 
especialista em retratística e também em pintura religiosa, uma vez que o 
mecenato veneziano estava relacionado às confrarias, e sua obra máxima, 
“Crucificação” em óleo sobre tela, de 1565, denuncia perfeitamente essa relação 
(ver figura 29). 
 

 
Figura 27 – La Gioconda ou Monalisa. Da Vinci (1503-

1506) © Museu do Louvre, Paris - FONTE: História Viva, 
São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, p. 24. 

                                                 
178 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, pp. 40-43. 
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Figura 28 – Auto retrato. Tintoretto, óleo sobre tela (1585) © Arte & Immagigni / 

Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, p. 40. 
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Figura 29 – Crucificação. Tintoretto, óleo sobre tela (1565) © Escola de São Roque, 

Veneza - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, p. 43. 

 
 
 
 
 
 
 
A opulência dos templos egípcios ganha forma no 

desenho de Jean-Baptiste Lepère (1761-1844), em gravura de Allais que traz a 
vista interna do templo de Lúxor, em Tebas (ver figura 30). A figura humana em 
estado de repouso no canto inferior direito da tela, tem a clara finalidade de 
denunciar o gigantismo das proporções arquitetônicas do templo, e o quanto o 
homem reduz-se a um figura insignificante diante da magnanimidade da 
representação dos deuses. 

As fotografias estão presentes em todo o conjunto da 
obra analisada, representadas desde seus primórdios na década de 1830 com a 
invenção do “daguerreótipo” na França, passando pela chegada da fotografia no 
Brasil, com Militão Augusto de Azevedo na São Paulo de 1862, até a fotografia 
digital de 2004. 
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Figura 30 – Vista interna do templo de Lúxor. Jean-Baptiste Lepère, gravura de 
Allais © Mauseu Nacional do Castelo de Malmason - FONTE: História Viva, São 

Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 69. 
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O n° 9, de julho de 2004, traz um importante registro 
histórico da morte do líder insurgente Antonio Conselheiro, assassinado junto de 
seus seguidores em Canudos, no dia 7 de outubro de 1897 (ver figura 31). A 
fotografia mostra o cadáver do “arauto do sebastianismo no Brasil” cravado pelas 
balas dos soldados federalistas179. A fotografia paulista do início do séc. XX é 
representada pela plataforma externa da “São Paulo Railway”, na Estação da Luz, 
em tomada feita na década de 1930, que ilustrou o encarte dedicado à 
revitalização e restauro da Estação, no número inaugural de “História Viva” (ver 
figura 32). Augusto Malta, em duas fotografias do início do séc. XX, mostradas no 
ensaio da Historiadora Elisabeth Von Der Weid sobre as medidas transformadoras 
do Governo de Pereira Passos180, retrata dois períodos da cidade do Rio de Janeiro 
durante o processo de reurbanização inspirado no cosmopolitismo parisiense: 
1904, com a demolição das casas e prédios que dariam lugar à avenida Central; e 
em novembro de 1905, com a festa de inauguração da avenida (ver figura 33). 
 
 
 
 
 

 
Figura 31 - © Museu da República, Rio de Janeiro / Flávio de Barros - FONTE: História 

Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, p. 93. 

 

                                                 
179 Sebastianismo no Brasil. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 9, jul. 2004, p. 93. 
180 Bota abaixo! In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, pp. 78-83. 
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Figura 32 – Plataforma externa da São Paulo Railway na década de 1930 (s.n.t.) - 

FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, encarte “Patrimônio 
Histórico”. 

 

 
Figura 33 - © Iconographia - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 4, fev. 2004, p. 

82. 
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A fotografia contemporânea brasileira tem como 
representante a tomada aérea de Penedo, um dos principais patrimônios históricos 
de Alagoas, descrito em “História em cartaz” da edição n° 2, onde as águas do rio 
São Francisco dão o matiz ciano que tomam a paisagem e colorem os prédios 
coloniais fortemente iluminados (ver figura 34). 
 

 
Figura 34 - © Acervo Sebrae / Andrey Kemp - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, 

n. 2, dez. 2003, p. 16. 

 
A História universal é ilustrada da mesma forma por 

fotografias que tratam de períodos-chaves da História Política. Fotografias raras do 
desfecho sangrento da “Comuna de Paris” são exibidas no dossiê de mesmo nome, 
apresentado no n° 12, tanto das execuções sumárias perpetradas pelas tropas de 
Thiers como das retaliações dos communards, e por fim, dos cadáveres dos 
vencidos, cravados de balas dos fuzis versalheses (ver figuras 35 e 36). A edição 
n° 3 traz a imagem da prisão de Gravilo Princip, logo após assassinar o arquiduque 
da Áustria, Francisco Ferdinando e sua esposa Sonia, em 28 de junho de 1914 em 
Saravejo, no episódio que levaria em pouco tempo o mundo à sua primeira grande 
guerra (ver figura 37). As eleições presidenciais de novembro de 1932 na 
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Alemanha são ilustradas pela fotografia de um cartaz de propaganda nazista 
disposto em uma rua de Berlim, que dialoga diretamente com o artigo do 
Historiador Philippe Masson: “Hindenburg cede lugar a Hitler”181, no n°8 (ver figura 
38).  O n° 5 traz na matéria de Paul-Eric Blaunrue, “O fantasma de Hitler”182, uma 
fotografia que através da imagem do Reichstag183 em ruínas, em 1945, determina 
o fim do III Reich e da era nazista na Europa, sendo um dos marcos do fim da 
Segunda Guerra Mundial (ver figura 39). O dossiê “KGB”, no n° 4, traz uma foto do 
enterro de Stalin, ilustrando o fato que marcou o fim de uma era na URSS (ver 
figura 40). Os confrontos em Pequim, em 1989, foram ilustrados no n° 10, pela 
fotografia do jovem que parou um tanque de guerra, na Praça da Paz Celestial, e 
que pagou pelo crime com a vida, condenado a morte posteriormente pelo regime 
ditatorial (ver figura 41). A imagem dialoga diretamente com o texto do Historiador 
Alain Peyrefitte, sobre o “gigante do oriente”: “De Confúcio a Máo a tradição 
autocrática da China”184. Até mesmo acontecimentos recentes, como a crise 
internacional instaurada após os atentados terroristas em 11 de setembro de 2001, 
ganharam as páginas da revista com o ensaio da Historiadora Marie-Héléne 
Parinaud: “Bin Sabbah, o homem que inspirou Bin Laden”185 e de Christophe 
Courau: “Afeganistão, a imensa encruzilhada”186, ilustradas por fotografias que já 
se tornaram importantes documentos históricos, pois denunciam o sentimento 
médio-oriental contra o imperialismo estadunidense em manifestações públicas de 
ódio à política imperialista, intervencionista e belicista dos EUA (ver figuras 42 e 
43).  

O recurso da fotografia foi utilizado para ilustrar ensaios 
sobre a antigüidade mediterrânea e também ameríndia, exibindo e levando ao 
público comum artefatos arqueológicos recém descobertos como a múmia de uma 
menina de 10 anos de idade, encontrada em uma montanha a cerca de 5300 
metros de altitude, quase intacta, nos Andes. A imagem dialoga com a matéria de 
Anne-Lise Polack187, sobre mumificações, sacrifícios e rituais mórbidos da cultura 
Inca, no segundo número da revista (ver figura 44). 

Outras fotografias serviram para ilustrar biografias, 
como a de Pablo Picasso, que confirma o tom de sua biografia em uma foto que o 
mostra divertindo-se com uma garota seminua em seu colo, na platéia de uma 
tourada, no n° 6 (ver figura 45). 

Outras serviram à polêmica, como a do rosto esculpido 
em pedra, fotografado em 1976 pela sonda “Vinking” na superfície de Marte, 
trazida na matéria de Christophe Courau, “Marte das mil crenças”188, no n° 6 (ver 
figura 46). 
                                                 
181 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, pp. 67-69. 
182 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, pp. 58-60. 
183 O Parlamento alemão, sede do Governo de Adolf Hitler. 
184 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 2004, pp. 58-63. 
185 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004, pp. 52-56. 
186 Ibid. pp. 57-59. 
187 Aos mortos com carinho. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, pp. 46-48. 
188 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, pp. 72-77. 
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Figura 35 – © Keystone Photo - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 12, out. 

2004, p. 38. 

 
Figura 36 - © AKG Berlim / Intercontinental Press - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 12, out. 2004, p. 39. 
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Figura 37 - © Bettmann/Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 3, jan. 2004, p. 86. 

 

 
Figura 38 – © Austrian Archives / Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, São 

Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, p. 67. 
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Figura 39 - © Yevgeny Khaldei / Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, São 

Paulo: Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 59. 
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Figura 40 - © Hulton Archives / Getty Imagens - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 4, fev. 2004, p. 37. 
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Figura 41 – © Bettmann / Corbis Photos - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 

10, ago. 2004, p. 61. 
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Figura 42 - © Getty Imagens - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 7, maio 

2004, p. 53. 

 

 
Figura 43 – © Gyori Antoini / Corbis Sygma – Stock Photos - FONTE: História Viva, São 

Paulo: Duetto, n. 7, maio 2004, p. 56. 
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Figura 44 – © Charles & Josette Lenars / Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, 

São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, p. 47. 
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Figura 45 - © Hulton Archive / Getty Images - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, 

n. 6, abr. 2004, p. 23. 
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Figura 46 - © Roger Ressmeyer / Nasa / Corbis-Stock Photos - FONTE: História Viva, 

São Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, p. 77. 

 
Na parte de reprodução de documentos escritos, 

percebemos sua recorrente utilização como uma espécie de fator não só 
ilustrativo, mas legitimador da veracidade da análise proposta pelos autores que 
dele fazem uso. A imagem do documento disposta junto do texto proporciona não 
só o diálogo do autor com a imagem, mas a constatação por parte do leitor de 
que, de fato, há um documento histórico que corrobora com as informações 
prestadas no texto. É o que constatamos, por exemplo, com a utilização de 
imagens dos cartazes de apelo à intentona comunista de 1935 e ao movimento 
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integralista que culminou na intentona de 1938, na matéria “O 18 Brumário de 
Getúlio Vargas”189 de Ricardo Maranhão, no n° 2 (ver figuras 47 e 48); da imagem 
do cartaz criado por James Montgomery Flagg, conclamando os cidadãos norte-
americanos à Primeira Guerra Mundial, no ensaio de Jayme Brener: “Das cinzas da 
guerra, um novo Brasil”190, no n° 3 (ver figura 49); da imagem do “Raio X” do 
crânio de Adolf Hitler, utilizado para identificar o cadáver do ditador através de 
comparações feitas com fotografias, na matéria já citada de Paul-Eric Blaunrue no 
n° 5 (ver figura 50); da imagem da pedra de Roseta, a chave para a decifração do 
hieróglifo egípcio encontrada pelas tropas de Napoleão, na matéria de Alain 
Pigeard, “Os franceses no país dos faraós”, ainda no n° 5 (ver figura 51); a 
imagem da primeira página de um jornal alemão, onde judeus recolhem o sangue 
vertido por jovens alemães, que denuncia a propaganda anti-semita oficial na 
Alemanha hitlerista, na já mencionada matéria de Philippe Masson, no n° 8 (ver 
figura 52); as imagens de uma ordem de prisão e de um Termo de Segredo, 
ambos documentos do Santo Ofício que demonstram a perseguição da Inquisição 
aos cristãos-novos e judeus em Portugal, que são relacionados diretamente com 
texto pela Profª. Anita Novinsky, única representante da historiografia brasileira no 
dossiê “Inquisição”, no n° 10 (ver figura 53); e finalmente, pela imagem do 
documento de convocação de participação popular nas eleições organizadas pela 
“Comuna de Paris”, pouco antes do massacre liderado por Adolphe Thiers, no 
dossiê do último número analisado (ver figura 54). 

Finalmente, com relação aos mapas utilizados 
largamente nas publicações estudadas, escolhemos para análise um número 
pequeno que servem-nos de exemplo para as características gerais que 
identificamos. 

Em linhas gerais os mapas não estão confeccionados ou 
dispostos para atender a necessidades técnicas, ou seja, têm caráter mais 
ilustrativo e estético do que científico, motivo pelo qual não trazem coordenadas 
geográficas, medidas topográficas, relevo, hidrografia ou divisão política detalhada. 
Não há informações quanto à escala utilizada nos desenhos, ou se de fato foram 
utilizadas, havendo visíveis desproporcionalidades em alguns casos. 

Mas não se espera que a publicação seja lida por um 
público exclusivo de cartógrafos ou cientistas afins, e desta forma, os mapas 
acabam sendo ricos em detalhes e a arte gráfica de sua composição esteticamente 
agradável aos leitores, que têm nas informações trazidas um importante recurso 
para localizar espacialmente o assunto tratado no texto. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
189 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 2003, pp. 84-89. 
190 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 2004, pp. 84-89. 
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Figura 47 - © Acervo História Viva - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 

2003, p. 86. 
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Figura 48 - © Acervo História Viva - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 2, dez. 

2003, p. 86. 
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Figura 49 -  © Acervo História Viva - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 3, jan. 

2004, p. 87. 
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Figura 50 – © Bettmann / Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 60. 
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Figura 51 – © Bettmann / Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 5, mar. 2004, p. 66. 
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Figura 52 - © Hulton-Deutsch Collection / Corbis – Stock Photos - FONTE: História Viva, 

São Paulo: Duetto, n. 8, jul. 2004, p. 69. 
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Figura 53 -  © Acervo da autora – Arquivos 

Nacionais / Torre do Tombo – Lisboa - FONTE: 
História Viva, São Paulo: Duetto, n. 10, ago. 

2004, p. 50. 



 82 

 
Figura 54 - © AKG Berlim / Intercontinental Press - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 12, out. 2004, p. 35. 



 83 

É o caso de um dos mapas no n° 3; intitulado “Os 
caminhos de Tenochtitlán”, que mostra a atual cidade do México comparada ao 
traçado original asteca, no texto de Rosario Acosta191, no n° 6 (ver figura 55); do 
mapa “No deserto da Arábia”, que mostra o local e possível rota da peregrinação 
de Meca para Medina, liderada por Maomé, no texto de Malek Chebel, no n° 8192 
(ver figura 56); e finalmente no mapa intitulado “E Egito das dinastias faraônicas”, 
que ilustra a cronologia do dossiê Egito, no n° 11, com a região do Crescente 
Fértil, ou o “Vale do Nilo” (ver figura 57). 

A publicação, além de desenvolver os mapas que 
ilustram as páginas da revista, recorre a mapas históricos já consagrados, como na 
edição n° 1 que trouxe o célebre mapa das capitanias hereditárias no Brasil, que 
ilustra o ensaio de Ligia Osório Silva: “Na terra, as raízes do atraso”193. 

O conjunto da iconografia analisada confirma os 
objetivos iniciais de Luthero Maynard em trazer para as páginas da revista um 
vasto conjunto de imagens raras e elucidativas, que complementam os textos 
dialogando diretamente com os autores nas várias seções e artigos da revista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
191 A vida em Tenochtitlám: a capital do império asteca. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 6, 
abr. 2004, pp. 78-82. 
192 As três vidas de Maomé. In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, pp. 22-27. 
193 In: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 1, nov. 2003, pp. 72-77. 
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Figura 55 - © Marco Vergotti - FONTE: História Viva, São Paulo: Duetto, n. 6, abr. 2004, 

p. 81. 
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Figura 56 - © Érika Onodera / Hugues Piolet – Tallandier - FONTE: História Viva, São 

Paulo: Duetto, n. 8, jun. 2004, p. 24. 
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Figura 57 - © Érika Onodera / Hugues Piolet – 
Tallandier - FONTE: História Viva, São Paulo: 

Duetto, n. 11, set. 2004, p. 37.  
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Conclusões: 
 

A leitura das 1.200 páginas que constituíram o primeiro 
ano de publicação da revista “História Viva”, relativizada com suas principais 
concorrentes no mercado editorial de revistas especializadas em História, com 
discurso não acadêmico, fez-nos concluir que se trata do veículo que mais prima 
pela qualidade, profundidade e clareza dos textos exibidos e do renome dos 
estudiosos que colaboram com as edições. 

No caso de “História Viva”, essa clareza com que o 
conteúdo é vazado, possibilitando a compreensão mais aproximada de um público 
não especialista, não acarreta na perda de sua qualidade na avassaladora maioria 
dos textos analisados, e isso se dá por um único fator determinante: o Historiador. 

Este artífice da ciência histórica, construtor da disciplina 
e instrumento pelo qual conduz-se seu potencial transformador, é a chave do nível 
mantido pela publicação e por seu sucesso editorial. 

Há casos, como o da publicação “Aventuras na História” 
(Editora Abril), em que a própria editora se nega a ter em seus quadros um 
Historiador, ou ainda no caso dessa mesma revista, a sequer publicar artigos de 
Historiadores. A profundidade de suas argumentações, as questões levantadas e 
os resultados alcançados pelos representantes desta nobilíssima ciência não 
interessam a uma equipe de redação que tem como única finalidade jornalística 
polemizar e trabalhar estrategicamente arquétipos e símbolos de forma mitificada 
e não científica. De fato, para uma revista dessas não deve haver mesmo 
Historiador: sua postura crítica, científica e estrutural não factual-linear deve 
mesmo atrapalhar. 

As demais revistas que concorrem com o mesmo perfil 
de leitor ou possuem Historiadores em sua equipe redatorial, ou publicam matérias 
de Historiadores ou ainda de profissionais não-Historiadores, mas acadêmicos 
ligados a áreas afins que dominam o assunto sob enfoque. 

Sem apologias, tentando manter o nível crítico e não 
adjetivado que é o escopo desta pesquisa, a revista “História Viva” é a mais densa 
publicação na área, pela certa utilização de profissionais da ciência histórica e pela 
recorrência inclusive a renomados Historiadores internacionais, em sua grande 
maioria franceses da “Historia”, de um país onde o “. . . culto à História é uma das 
exigências da cidadania”194, e isso reflete diretamente no fato de “História Viva” 
ser a revista de maior tiragem nesta área de publicação. 

Com esse perfil de atuação, na área de nossa História 
nacional a revista em linhas gerais cumpriu sua meta inicial:  
 

                                                 
194 S.n.t. Texto extraído de material promocional que antecedeu a publicação do primeiro número 
na revista “História Viva”. 
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História Viva contará com a colaboração de uma equipe constituída de notáveis 
historiadores e especialistas em áreas afins, preocupados em fornecer ao leitor uma 
visão abrangente do país.195  

 
Nesse caso o papel do Historiador foi da mesma forma fundamental. 

Constatamos que apesar de a linguagem, conforme 
dissemos e demonstramos, ser vazada com clareza, não havendo perda na 
qualidade do conteúdo, não chega a qualquer qualidade de leitores. Há pré-
requisitos para sua leitura, conforme demonstram os densos textos da mais 
profunda de suas seções: o dossiê, composto conforme demonstramos por 
franceses em 11 dos 12 números lidos. 

O público leitor francês não possui o mesmo perfil do 
brasileiro. 

No Brasil a decodificação da ciência e da disciplina 
histórica como produção cultural atinge no mínimo a um público escolarizado ou 
ainda escolar, não somente alfabetizado mas já introduzido às humanidades. 
Apesar de não exigir leituras prévias nem conhecimento demasiado sobre o tema 
abordado, por demonstrar um caráter pedagógico-enciclopedista, tem de haver no 
mínimo interesse pela área de estudo, capacidade de reflexão crítica das questões 
problematizadas a partir do tema, e capacidade de abstrair e articular as 
conclusões alcançadas nos textos. 

A História como produção cultural aqui estudada não 
atinge o público completamente leigo, mas denuncia a existência de uma parcela 
intermediária de público que pelo menos iniciou sua escolarização, mas está 
excluído em grande parte do ensino superior de qualidade, como reflexo de 
décadas de políticas de sucateamento das universidades públicas, as poucas ainda 
a demonstrar nível de ensino superior no mínimo satisfatório em relação às 
exigências e demandas de nossa sociedade. 

Desta forma conseguimos entender porque “Aventuras 
da História” não deseja Historiadores em seus quadros, com a finalidade de 
continuar mantendo uma linguagem que se assemelha a infantilóide e que 
literalmente subestima os leitores nivelando seus artigos “por baixo”; e porque 
“História Viva”, que demonstra ter conquistado essa parcela intermediária de 
leitores que se estabeleceu entre a cultura erudita e popular, faz uso desse 
profissional, sob uso as vezes não tão fluente, mas ainda assim com sucesso, de 
um discurso também intermediário. 

A existência dessa fatia de leitores “apaixonados por 
história” no público consumidor do mercado editorial no mundo deita raízes 
longínquas, pelo menos até a renascença, onde, segundo François Dosse 

 
Um público apaixonado por história pretende alimentar suas convicções políticas e 
nacionais e satisfazer sua curiosidade em relação à Antigüidade e às origens da 
França.196 

                                                 
195 Ibid. 
196 DOSSE, François. A História, Bauru: EDUSC, 2003, p. 27. 
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Seriam essas as nossas “novas-velhas” motivações? 

Isso explicaria o fenômeno assistido nas bancas do Brasil em 2003 e durante todo 
o século XX na Europa? 

Não! Apesar de estarmos carentes ainda do 
estabelecimento de nossa identidade de “povo brasileiro”, como se estivéssemos 
perdidos em uma sala de espelhos por não termos sido convencidos nem por 
aquela identidade construída pelo IHGB no final do século XIX, nem pelos 
românticos modernistas de 1920, o fenômeno não ocorreu somente no Brasil: foi 
relido e aqui. 

O fenômeno da “paixão” pela História, ou pelo 
conhecimento de seu passado, se estabelece exatamente pela lacuna gerada na 
ausência deste. Ou seja, o indivíduo carece por conhecer-se na sua totalidade pois 
o atual ciclo sistêmico do capital, alienante no escopo de desarticular a tomada de 
consciência de classe que ameaça o modo de produção vigente, dilacerou o tecido 
social formando, conforme dissemos na parte introdutória deste ensaio, indivíduos 
egocentrados, desconexos de sua condição social e de classe, e assim 
desconectados tanto de seu próprio passado como da memória coletiva deste. 

A procura desse passado nas bancas de jornal e 
livrarias é a tentativa de restabelecimento desta conexão, buscada até mesmo nas 
telas de cinema e em documentários de televisão. 

O indivíduo torna-se assim um simples espectador da 
História, desconhecendo fazer parte desse teatro de roteiro dialético, 
desconhecendo que pode interagir e interferir no enredo que é escrito a cada 
instante. Ao pensar que o roteiro de sua vida, de sua sociedade, de seu mundo 
não está em suas mãos, conforma-se com o roteiro já escrito ou pelos deuses ou 
pelos homens intocáveis do poder. 
 

A globalização, que seria a utopia possível, transformou-se em 
pesadelo. Erraram os profetas da mundialização e os que apostaram na morte da 
História. Ela caminha por rupturas e passa ao largo das continuidades – sua trajetória 
é pontuada por fogueiras queimando inteligências e dissenções, e também pela 
beleza imperecível da cultura clássica. 

História Viva tem a missão de repensar o passado, esquadrinhar a 
nossa memória coletiva, encontrar os pontos de ruptura, identificar os episódios que 
anunciaram uma mudança radical no curso da História.197 

 
Nada de novo fizemos então a não ser reforçarmos 

nossa hipótese de resultado proposta na introdução. Por que então discorremos 
tantas linhas? Nada mais do que anunciar essa nova esfinge que se agiganta com 
um novo enigma para o homem contemporâneo: em que lugar chegará o Homem 
que persegue seu passado por não mais conhecê-lo? 

                                                 
197 S.n.t. Trata-se de um texto de Luthero Maynard, então editor da publicação, vinculado em 
material de divulgação que antecedeu ao lançamento do primeiro número de “História Viva” em 
novembro de 2003. 
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Entre o hoje e o passado histórico existe o abismo do 
desconhecimento, da não-História – o espaço negativo onde tudo se anula -, sobre 
o qual esse mesmo homem caminha se equilibrando em um frágil fio, que não se 
sabe se o levará até o seu destino final. 
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