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Na ocasião em que a Revista Roda da Fortuna me convidou para 
organizar um dossiê pediu-me, ademais, que sugerisse um tema. A relação 
entre História e Filosofia impôs-se a mim e logo à temática sugerida, pois não 
poderia propor outra abordagem que não esta que tanto me tem assaltado o 
espírito nesses últimos anos. Mas acredito que venha a personificar aqui uma 
inquietação que também ocupe e ressoe em tantos outros corações e mentes. 
Por isso me permiti produzir essas linhas e entregá-las a apreciação de quem 
possa interessar.    

 
Não obstante, o presente texto, ao longo de sua concepção e feitura, 

também se impôs a apresentação propriamente dita do dossiê para o qual ele 
deveria servir a princípio. Algumas vezes, ou ordinariamente, somos 
sobrepassados pelas ideias que nos dominam e ditam suas necessidades 
ganhando, elas mesmas, o protagonismo da escrita. A Revista Roda da Fortuna 
me permitiu então esse espaço para que, não sendo digressivo na apresentação, 
também pudesse aqui dar ocasião àquelas ideias e reflexões que se impuseram 
aqui com sobeja persuasão.      

 
Comecemos por observar que a relação entre História e Filosofia se 

encontra no bojo da tão aclamada interdisciplinaridade, defendida sobretudo 
pelos historiadores simpáticos à História Cultural ou a historiografia francesa 
personificada na Escola dos Annales. No entanto, me parece que, em 
particular, a relação entre a História e a Filosofia deva sobrepujar e anteceder 
mesmo esse status interdisciplinar. Mais do que uma disciplina  “adjunta” ou 
“auxiliar” à análise histórica ou a sua realização enquanto conhecimento, a  
Filosofia nos parece tão própria à História que esta não teria qualquer razão 
necessária de ser ou constituir-se enquanto conhecimento do e para o espírito 
humano no tempo, se senão fosse aquela, ou seja, se a História não se 
edificasse enquanto teoria do conhecimento mais do que o conhecimento dos 
seres e as coisas por elas mesmas, tendo em mente, obviamente, a aporia de 
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que todo conhecimento, inclusive o pretensamente factível é, na verdade, 
subjetivo e subjetivante, pois só o sujeito pode conhecer e, logo, só ele pode 
trazer à existência a realidade mesma, senão a criando in toto, a reconfigurando 
por meio de processos neurológicos e do metal mais profundo que só 
permitem perceber o mundo por meio de impressões aprioristicamente dadas 
e conduzidas mais por uma razão volitiva do que uma estritamente crítica e  
empírica.   

 
  No entanto, gostaria de me deter um pouco na causa pela 
interdisciplinaridade. A historiografia disseminada e ensinada por nossas 
universidades e seus respectivos cursos de História, ao menos nos últimos 
decênios, tem adotado – e ainda segundo um discurso de vanguarda – a 
historiografia francesa dos Annales como uma pedra de toque para a definição 
do saber e do fazer História. Mesmo os historiadores mais dados ao 
positivismo ou ao marxismo, ou pelo menos àquilo que eles entendem 
enquanto tal, não conseguem prescindir dos historiadores franceses enquanto 
estes se impõem como teóricos ou, ao menos, criadores de métodos para a 
escrita da História. No que tange, portanto, a teorização do fazer histórico 
entre nossos historiadores, os congêneres da cultura têm se alçado sobre seus 
colegas dedicados ou defensores de outras abordagens historiográficas, 
sobretudo aquelas mais fiéis as estruturas do político e econômico. Aqui, 
inclusive, ganham o proscênio os medievalistas e antiquistas como Marc 
Bloch, Jaques Le Goff, Paul Veyne e Henri-Irénée Marrou (embora esse 
último não se considerasse propriamente um estrito participante do círculo 
dos Annales). O que ocorre, no entanto – e lanço aqui uma hipótese – é que 
espíritos profundamente descansados nos lugares de conforto e do poder 
estabelecido pela obtusidade positivista, aclamadora de teses como se fossem a 
última trombeta do Apocalipse que ressoa a verdade e o estabelecimento 
definitivo da realidade daquilo que tratam, não podem fazer da 
interdisciplinaridade mais que um panfleto que, na maioria das vezes, não vai 
além das intenções de um projeto. Daí sermos obrigados a perceber que, 
embora os projetos de pesquisa em História, aqui e ali, vejam-se cheios de 
proposições interdisciplinares, de diálogos com outras disciplinas, não a 
realizam efetivamente nas teses e dissertações posteriores. São propostas 
natimortas, testamentos que prometem alforjes que nunca serão encontrados. 
Como ouvi certa vez de um historiador respeitável: quando optamos e 
cultivamos uma teoria em História, ela nos impregna de tal forma o espírito 
que não é possível senão falar dela, não é possível senão compreender ou 
escrever a partir dela. E, assim, e apesar de bem mais de meio século 
disseminada entre nós, a interdisciplinaridade subjaz as análises tão bem 
comportadas de espíritos positivistas e empiristas para os quais a História, 
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longe de ser um conhecimento que deva se interrogar e gestar a si mesma, 
passa a encerrar um discurso de verdade, de resgate de uma pretensa realidade 
do passado, ou seja, passa a sepultar a sua melhor natureza, ou ainda, a sua 
melhor capacidade de ser conhecimento e conhecimento especular, crítico, 
reflexivo, sempre pronto a se rever, a se ressignificar, a se “re-apresentar” 
como tudo o que é vivo, pujante, presentificante, e se transforma  para o 
melhor conhecer-se a si e aos seus. 
 
 Essa dissidência entre o discurso interdisciplinar e sua efetiva 
realização, sobretudo quanto ao uso e aproveitamento necessários das obras e 
problemas próprios da Filosofia por parte dos historiadores, já foi a muitas 
décadas observada por Henri-Irénée Marrou em seu belo livro de 1954 De la 
connaissance historique. O historiador francês acusou o positivismo de fazer do 
historiador um cientista tradicional, quando não um operário que manuseia seu 
instrumento sem conhecer ou interessar-se por conhecer seus princípios e 
estrutura mais essenciais. Enfim, um cientista objetivo e em busca da 
objetividade, como aquele das ciências exatas, que trabalha com dados 
empíricos os quais, após determinados processos laboratoriais, devam ser 
verificados para que seus resultados sejam afirmados como verdadeiros ou 
rechaçados como falsos ou espúrios. 
 
 Ensejei mais acima que a relação entre a História e a Filosofia deveria ir 
além daquela interdisciplinar, ou seja, que a Filosofia deveria constituir os 
princípios mesmos pelos quais a História deva se manifestar enquanto 
categoria do conhecimento e do pensamento sobre si. A História, enquanto 
conhecimento, não pode se pautar por uma processo de investigação e 
entendimento segundo os princípios da verificação positiva e empírica a 
respeito de uma certa realidade ou de certos fatos encontráveis exteriormente, 
mas ela deve ser a produtora última desta realidade, e não para edificá-la 
enquanto entidade ôntica, mas enquanto processo epistemológico que busca 
entender e trazer a luz tantas perspectivas acerca da realidade humana quanto 
possam permitir a reflexão crítica e o grau de erudição do historiador. O 
conhecimento histórico não interpreta o real, menos ainda o julga enquanto 
verdadeiro ou falso; não o encontra objetiva ou realisticamente nesta ou 
naquela fonte ou discurso historiográfico, ele o realiza ao realizar-se a si 
mesmo. Por isso, quando propusemos como parte do título dado a este dossiê 
a expressão “um diálogo necessário” já entendíamos por diálogo aquilo que 
etimologicamente ele é, ou seja, mais do que a conversação entre duas pessoas 
ou duas entidades, aqui personificados pela Filosofia e pela História, um 
movimento, um encontro (dia) não sem tensões e fusões entre duas formas de 
conhecimento (lógos) que, na verdade, e a nosso ver, parecem constituírem-se  
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em realidades tão interpenetradas e conaturais que uma não se sustentaria sem 
a outra, ou pelo menos a História sem a Filosofia, enquanto categoria de 
conhecimento que dá elementos teóricos para pensar sua própria natureza e 
razão de ser. Compreendemos, pois, uma e outra, não somente como 
disciplinas, mas como categorias do saber que, unidas de tal forma, 
constituem-se mais do que em conhecimentos disciplinados, em um 
conhecimento tendencialmente unívoco, inclusive por cuidarem e 
contemplarem  conceitos que são nefrálgicos para uma e outra disciplina, 
como os de tempo, sagrado, política, humano e humanidade etc. 
  

No entanto, a relação entre a História e a Filosofia tem sido vista 
tradicionalmente mais por uma perspectiva disciplinar do que interdisciplinar, 
ou seja, ora por meio de uma História da Filosofia, ora por meio de uma 
Filosofia da História. Em relação a esta última, perguntamo-nos com R. G. 
Collinqwood, no seu magistral livro The Ideia of History, se ela seria mesmo 
válida, aja vista a tendente conaturalidade entre a reflexão histórica e a reflexão 
filosófica até aqui já defendida. Mas certamente a Filosofia da História se 
instituíra, e com toda pertinência, enquanto uma necessária especialidade do 
conhecimento histórico, sem o qual ele não se faria enquanto pensamento e 
pensamento crítico acerca de tudo aquilo que ele possa ou deva contemplar. 
Wilhelm Dilthey, a quem devemos os fundamentos daquilo que ele chamou de 
“Ciências do Espírito” e as instituiu com o objetivo de estabelecer  e 
sistematizar métodos de investigação tão criveis e dignos aos saberes humanos 
quanto já o eram as Ciências Exatas ou da natureza física, dando aos estudos 
do espírito humano  o mesmo estatuto de cientificidade e disciplinaridade – 
embora os parâmetros metodológicos e de investigação tenham continuados a 
serem os mesmos das ciências “duras” como a  busca pela verificação empírica 
dos fatos por meio de resultados objetivos  – também insistiu e mostrou, por 
outro lado, a estreita e imperativa relação entre a filosofia e a consciência 
histórica. Segundo ele, em Weltanschauungs Lehe (Teoria das Concepções do 
Mundo, na tradução portuguesa) a compreensão dos filósofos acerca da 
natureza do que investigam, inclusive das realidades eidéticas ou teoréticas, 
estaria sempre e necessariamente condicionada ao tempo e ao espaço no qual 
viveram e para o qual pensaram, ou seja, todo pensamento estaria 
obrigatoriamente condicionado a consciência histórica. A Filosofia deveria à 
História, enquanto senhora da temporalidade, dos acontecimentos e 
circunstâncias nele inscritos, o conduto necessário para que se pudesse 
conhecer e compreender os sistemas de pensamentos e cosmovisões, assim 
como seus respectivos promotores, ou seja, os filósofos mesmos, uma vez que 
suas ideias e escolas surgiriam entrementes as especificidades históricas e 
culturais de seu tempo, espaço e das condições, mentais e materiais, a elas 
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devidas. Tendo em mente ainda que todo conhecimento histórico ou 
histórico-filosófico dar-se-ia por meio de fontes literárias (inclusive aquele 
devido a tradição oral que necessariamente chegaria até nós uma vez 
materializado pela escrita), elas também produzidas sob determinadas 
condições ou condicionamentos espaço-temporais e socioculturais, a relação 
entre ambas as formas de conhecimento se coadunavam e se interdependiam 
ainda mais. Dilthey, se referindo sobretudo a filosofia grega antiga, falar-nos-ia 
mesmo de uma “exposição-histórico evolutiva” das especulações antigas por 
autores modernos, ou seja, o conhecimento filosófico, sobretudo o antigo, só 
seria possível de ser trazido à luz por condicionar-se historicamente, ou ainda, 
pelo invólucro da temporalidade histórica que dele se apropria, o ressignifica e 
reconduz. E aqui ele fará um verdadeiro panegírico a História enquanto forma 
de conhecimento que não deve encerrar uma verdade objetiva, estanque, ou 
pretender assim fazê-lo, pois todo conhecimento é subjetivo, e o sujeito 
mesmo que conhece se transforma pela mesma dinâmica temporal que 
promove mudanças e não só acerca do que se conhece mas do como se 
conhece ou do porquê se conhece. Todo sistema filosófico, qualquer que seja, 
não pode se pretender anistórico, pois ainda que cuide das elucubrações as 
mais teóricas, somente as poderá realizar pelo pensando que se gesta e parte 
em lugar tangível, social e culturalmente dado ou mesmo imaginado.  

 
Há ideias, no entanto, que perpassam o tempo e o espaço, sobrevivem 

sem se condicionarem totalmente a eles, as suas dinâmicas e dimensões, 
sobretudo aquelas relativas ao pensamento mais puro, ou ainda, aquele que se 
ocupa não propriamente de pensar os objetos, mas do próprio pensamento 
que os pensa. Mas inclusive elas, as ideias mais puras e transcendentais, só 
podem ser pensadas por homens investidos de condições e imperativos 
históricos.    

 
 A Filosofia da História constitui-se, portanto, em uma disciplina tanto 
quanto a História da Filosofia. Mas é a partir dela que acredito dever residir o 
essencial desta defesa que aqui se promove acerca da congruência entre a 
História e a Filosofia. Se a História, ou como preferimos, o conhecimento 
histórico, não for conduzido e sobretudo abstraído segundo princípios 
próprios da Filosofia, ele correrá o risco de se tornar tão só uma versão 
literária de um depósito de antiquários, um fardo (tomo aqui a expressão e 
seus uso tão perspicazmente realizado por Hayden White em “o Fardo da 
História”) de informações no mínimo curioso e obsoleto por seu 
estranhamento ao nosso espírito contemporâneo. O conhecimento histórico 
deve se ocupar de conceitos e de princípios gnosiológicos que são próprios da 
filosofia como aquele acerca da verdade, ou ao menos de sua possibilidade 
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enquanto perspectiva ou percepção subjetiva sempre e necessariamente 
nascida de um sujeito, ou ainda, enquanto uma construção a partir de uma 
realidade que é própria do texto literário.  
 

Ainda no bojo da discussão da verdade vista enquanto um conceito ou 
enquanto uma realidade necessariamente subjetiva e polissêmica, deve 
perguntar-se também sobre suas vicissitudes e percepções que criam e se 
encarnam na vida exterior: a realidade. A realidade, e a realidade histórica 
particularmente, só será possível de ser apreendida pelo historiador quando ela 
vier a se tornar não mais a realidade ela mesma (se é que ela existe), mas uma 
versão sua, reduzida e reconfigurada pela escrita, por um intérprete que já a 
abstraiu em seu espírito mais ou menos idiossincraticamente, mais ou menos 
coletivamente, mas de qualquer forma subjetivamente, e a reapresentou em 
realidade literária. Esta, a única possível de ser abstraída pelo historiador, não 
mais poderia conter toda a complexidade, a polivalência e a profusão do existir 
humano seu demiurgo e protagonista, sobretudo por ser ele mesmo, enquanto 
indivíduo particular e idiossincrático, em si inabarcável e imperscrutável por 
outros espíritos do devir. Insista-se; toda a realidade é uma projeção humana – 
mais ou menos coletiva, mais ou menos idiossincrática – e não um conjunto 
de objetos e seres que podem ser observados na sua completude e 
objetividade, “dessecados” ou “analisados” de tal forma que se possa deles 
fazer um juízo completo e unívoco. O historiador não deve analisar a realidade 
como algo exterior a ele e positivamente dada; tampouco aquela representada 
em um texto como já se disse; ele a faz, ou no melhor dos casos, a recria 
contextualização a partir de si e de seu tempo, pois se assim não o fosse, seu 
trabalho final sequer seria inteligível e coerente ao que se propõe: 
problematizar algo e resolvê-lo para o presente e pelo presente. Como o fez o 
cristianismo da Antiguidade Tardia ou os europeus recém-chegados ao novo 
mundo, trazemos, enquanto historiadores, mesmo inconscientemente, nossos 
parâmetros e mensurações  de verificação da realidade, como o possível e o 
impossível, o correto e o espúrio, o permitido e o expugnável, regidos por 
meio de ideologias que são nossas, sentimentos e inquietações que nos são 
igualmente próprios, para tão logo os infundirmos no outro no tempo, pois 
em qualquer desses casos, não nós é possível investigar e desnudar esse outro 
ou sua cultura fora de nós mesmos e de nossa contemporaneidade, de nossa 
percepção do mundo, de nossa cultura e seus imperativos.  

 
Igualmente a historiadores e filósofos lhes são caro a compreensão 

acerca das origens dos seres e de coisas, embora as razões e a natureza ôntica 
destes princípios buscados faça que um e outro conhecimento humano se 
singularize. Por exemplo, filósofos  buscam entender os princípios não só de 
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valores e conjunturas ligados as vicissitudes da vida humana e de sua 
organização social, mas sobretudo de sistemas propriamente metafísicos e 
eidéticos, como as origens do próprio do ser e de sua manifestação 
suprassensível; a gênese do Cosmos e de sua organização também segundo 
fundamentos metafísicos; a origem e a manifestação humana segundo valores 
que lhes são espirituais e universais, etc. Mas também os historiadores podem 
se ocupar das realidades teoréticas ou abstratas, quanto buscam, por exemplo, 
as origens das ideias ou da razão sensível que regem as crenças, os sentimentos 
e as emoções cristalizadas na literatura e nas mais diversas manifestações 
artísticas. Também na fundamentação e justificação de entidades políticas e 
econômicas que são igualmente abstratas, como a democracia ou, de outro 
lado, os sistemas políticos totalitários ou monocráticos. Igualmente cuidam de 
entender a gênese de expressões humanas essencialmente espirituais, regidas 
por sentimentos e emoções que sobrepujam a razão normativa e se encarnam 
em expressões como as da religiosidade, dos ritos, dos mitos, e que geralmente 
se manifestam em experiências ininteligíveis e inexequíveis em relação a 
experiência humana mais concreta e empírica. Mesmo os historiadores mais 
tradicionais, como aqueles dedicados as estruturas mais factíveis do politico e 
do econômico, também comumente se ocupam dos princípios: aquele que 
remete as origens das civilizações, da religião enquanto instituição ou corpo 
doutrinário e normativo, dos sistemas econômicos e sócio-políticos como o 
capitalismo e o socialismo; as origens dos modos e dos meios do 
engendramento dos saberes como as escolas, as universidades, os sistemas de 
pensamento, etc. O problema da linguagem e sua significação, como aquele 
que se pergunta em que medida a palavra se assemelha ou remete de forma 
absoluta ou  unívoca a coisa  mesma que quer simbolizar ou significar. O pós-
modernismo, essa larga porta pela qual a filosofia pôde adentrar a História e 
fazer dela o melhor de si enquanto conhecimento, mostrou-nos talvez como 
nenhuma outra teoria na atualidade que não há realidade além da realidade do 
texto, logo, que não há realidade histórica que não seja literária. Muito 
provavelmente resida aqui a ácida crítica da maioria dos historiadores 
positivistas e tradicionalistas pelo pós-modernismo, pelo qual eles teriam que 
rever seu próprio objeto e seu lugar na sua construção.   

 
Tem aproximado ainda historiadores e filósofos o problema 

epistemológico de se saber o quanto é possível e se é possível a apreensão dos 
sujeitos particulares pela literatura histórica. Os filósofos são particularmente 
interessados em sistemas de pensamento que se originam a partir deste ou 
aquele pensador; de suas ideias escritas ou transmitidas pela oralidade; mas 
ainda aqui os sistemas de pensamento promovidos pelos indivíduos se alçam a 
eles; e muitos poucos se questionam, por exemplo, se as Enéadas foram de 

http://www.revistarodadafortuna.com/


15 
Amaral, Ronaldo. 

Filosofia e História: um diálogo necessário 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 08-17. ISSN: 2014-7430 

 

 

fato escritas pelo mesmo Plotino “biografado” por Porfirio na Vita de Plotino 
no século III da nossa era, ou se a extensa obra de Agostinho de Hipona, o pai 
do pensamento medieval no Ocidente, foi escrita pela mesmo autobiografo 
das Confissões no IV século. Não obstante, e como alguns historiadores, os 
filósofos também se tem questionado acerca da aceitação pura e simples da 
existência de biografias ou autobiografias como testemunhos totais e factíveis 
acerca da vida dos indivíduos que dizem retratar. E isto tem se dado pela 
simples verificação que o indivíduo seu protagonista, enquanto ente singular e 
absoluto, constituído, não obstante, pelo meio social e biológico do qual é 
parte integrante e integradora é também uma construção histórica e cultural, 
quando não literária e ideologicamente conduzida. Na Idade Média, por 
exemplo, sabemos que o texto prescinde a pessoa ou a pessoalidade do autor, 
pois o eu deve se apagar diante do seu legado, ou esmaecer-se diante do seu 
pensamento ou discurso. 

 
  Mas é certamente o tempo, a pedra angular ou o objeto privilegiado do 
historiador, que demostra sua necessária comunhão com o saber filosófico e 
suas ideias. O tempo é em si um conceito, e um conceito abstrato ademais; 
constitui-se igualmente em uma percepção mais dada a valores e mensurações 
relativas e perceptivas do que ao empirismo propriamente. Assim, quando 
cuidamos de temporalidades ainda mais distantes de nós – pensamos aqui na 
História Antiga e Medieval – paradoxalmente a forma mais razoável que temos 
para apreendê-las é as aproximando de nós. Como deve ser próprio a toda 
apreensão temporal histórica, as temporalidades mais distendidas de nós 
devem ser mensuradas não segundo espaços de tempos específicos e absolutos 
em si, mas segundo uma perspectiva na qual múltiplas temporalidades se 
apresentam sedimentadas em uma e sempre nova reconfiguração que recria 
continuamente o pretérito fazendo dele conhecimento histórico mais do que 
conhecimento do passado. Daí que, longe de termos o passado por ele 
mesmo, exumado e ressuscitado para o presente como um outro Lázaro 
trazido novamente a vida pela ciência histórica, temos, no melhor dos casos, 
um passado pelo presente. E mesmo esse “passado” edificado pela construção 
historiográfica é o resultado de fontes que são, elas mesmas, aqueles 
sedimentos multi-temporais cuja melhor manifestação de si deva ser aquele 
que se dará pelo tempo do historiador. Queremos com isso insistir no dever 
que tem o historiador de constituir um trabalho crítico, pensante de sua 
própria atualidade, de sua própria historicidade, ou seja, de conceitos e valores 
puros mas que, no entanto, que lhes são próprios, e sem os quais não 
entenderia os homens do pretérito pela dialógica e esclarecedora tensão entre 
o distanciamento/aproximação. Queremos com isso dizer que, a apreciação de 
qualquer civilização, cultura, ou mesmo da materialidade deixada pelo existir 
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humano no passado, só será possível de ser compreendida na medida em que 
tudo isso for abstraído, repensado e ressignificado pelo e no espirito do 
historiador. Ele torna-se assim construtor do conhecimento, um agente 
pensante sobre o tempo mais do que sobre a temporalidades e menos ainda 
sobre temporalidades específicas e não mais operantes; pensante ainda sobre o 
espaço como construto cultural ou imaginário mais do que como lugar físico e 
geográfico; sobre si mesmo mais do que sobre um outro, pois é impossível 
investigar o outro senão a partir de si mesmo.  
 

Portanto, se se acredita que é apanágio tão só do historiador pensar o 
passado, ao menos leve-se em consideração que esse passado não é um objeto, 
e muito menos um objeto seu. O passado é uma construção espiritual, 
imaginaria e edificada segundo um conjunto de valores, conjunturas e inclusive 
de ideias nunca estáticos, nunca monolítico, mas sempre a espera de ser 
desconstruído e reinventado. Poderíamos ir além aqui mesmo ao defender que 
o trabalho do historiador deva ser tão pensante e reflexivo quanto é o do 
filósofo. Collingwood, distinguindo um e outro, nos diria que o historiador, 
diferentemente do filósofo, se dedica a um conhecimento mais direto, pois 
pensa acerca de um objeto, o passado neste caso. O filósofo, por sua vez, 
pensa não acerca do objeto, mas acerca do pensamento que pensa o objeto. 
Contudo, se reafirmarmos que o próprio passado não é um objeto ou uma 
realidade objetiva e sim uma forma de conhecimento sobre algo que é em si 
abstrato, ou seja, o tempo, o historiador é antes de tudo aquele que produz 
conhecimento pelo pensamento de uma abstração antes é claro dela se encanar 
nas circunstancias espaço-temporais. Ou seja, ao trabalhar com o passado 
enquanto conhecimento e não enquanto objeto, o historiador se acerca 
intimamente do filósofo. Digamos mais uma vez; o passado não é encontrado, 
é construído, e para tanto é pensando enquanto tal, enquanto ente abstrato 
que em si se constitui por entes e valores absolutos que só depois se 
singularizam pelas estruturas do material, do social e do cultural. Deste modo, 
a melhor distinção entre ambos esteja talvez na verificação que o historiador 
pensa o conceito para tão logo historicizá-lo em uma dimensão antes de tudo 
temporal, seja aquela de continuidade, de ruptura ou no melhor dos casos de 
uma ressignificação se inscrita na longa duração histórica. O filósofo, por sua 
vez, pode pensar ou dedicar-se a ideias enquanto sistemas em si, perpassando 
as condições temporais e espaciais que se não lhe são estranhas, são ao menos 
contingenciais. 

 
 Portanto, e nos despindo aqui de todo positivismo, podemos concluir 
pela História enquanto uma forma de conhecimento especular e que deve 
sempre chegar a verdades contingenciais e subjetivas. A História não pode e 
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logo não deve ser entendida como uma forma de conhecimento exato, pois o 
próprio passado, já não pode ser verificado por ele mesmo, ou ainda mais, 
nunca existira como uma realidade efetiva, unívoca e absoluta em si. Ele só se 
faria para a posteridade enquanto conhecimento histórico, ou seja, enquanto 
um discurso, ou no melhor dos casos, enquanto uma tentativa presente de se 
reconfigurar aquilo que ele não é mais ou nunca foi.  O passado não sendo e 
não podendo, portanto, ser objeto de investigação segundo os parâmetros do 
cientificismo que exige a verificação, a objetivação dos dados e um resultado o 
melhor possível inquebrantável, leva-nos, por sua identificação vulgar ao 
conceito de História a concluir que esta, felizmente, constitui-se em 
essencialmente em uma filosofia sobre o conhecimento tanto no tempo 
quanto sobre o tempo, que é, por sua vez, necessariamente humano, abstrato e 
subjetivo, ou ainda, que pode ser entendido enquanto um sistema de  
pensamento  acerca do homem no tempo e do tempo pelo homem, sem ainda 
que os termos “homem” e “tempo” sejam também eles para os historiadores 
realidades prontas, mas conceitos a serem também considerados na sua 
polissemia significante. 
 
 Poderia dar por finda essa breve reflexão sobre a relação entre a 
Filosofia e a História, dizendo que este texto se constituiu, da minha parte, 
mais em função de um   desconforto diante da historiografia atual, sobretudo 
aquela produzida por nossas universidades, do que propriamente em função 
de um panegírico à filosofia ou à razão histórica nela fundada. Apesar de 
tantas aclamações e louvores à interdisciplinaridade, ela tem sido, na verdade, 
relegada ao limbo. As especialidades contidas nos formulários institucionais 
não a aceitam; os mentores de revistas científicas, orgulhosos de seus lugares 
especiais às recusam; e, sobretudo, o comodismo ou o entorpecimento de 
muitos, dobrados pela falácia da certeza científica, os levam a não se 
arriscarem por novas sendas e inquietações trazidas pelo cultivo de outras 
disciplinas, particularmente quando lidas por elas mesmas. Esses, se não 
bastassem a si e as suas certezas, tornam-se ainda algozes dos que, movidos 
por um espírito de salutar inquietação filosófica, se movem por outras 
vertentes do conhecimento, e por isso são considerados como giróvagos que 
escapam as boas e salutares normas disciplinares daquela ciência que então não 
mais professam canonicamente. E a presente verificação que o tempo deve ser 
enfrentado e mensurado mais como um conceito do que como uma realidade 
inscrita em uma dinâmica linear e teleológica, assiste aqui uma de suas maiores 
asseverações: no fato de que a maioria de nossos historiadores ainda escrevem 
desde o século XIX embora instrumentalizados pelo século XXI. 
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