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RESUMO 

 

A presente tese investiga a recepção da produção historiográfica de Lucien Febvre 

(1878-1956) e Marc Bloch (1886-1944) por seus contemporâneos, entre 1911 e 

1942. O trabalho se desenvolve a partir do levantamento e análise das resenhas 

sobre os livros destes autores nos anos imediatamente subsequentes às publicações 

originais. Essas resenhas foram publicadas em diversos tipos de periódicos, 

sobretudo periódicos acadêmicos franceses, mas também alemães, belgas e 

ingleses. A correspondência de Febvre e Bloch, trocada entre si e com outros 

acadêmicos, também compõe o corpus documental desta investigação. As análises 

desenvolvidas a partir desse objeto revelam a centralidade das resenhas e dos 

periódicos para a produção historiográfica europeia nos anos 1920 e 1930. 

Evidenciam também os papeis decisivos das redes de autores, das editoras e das 

coleções no caminho da recepção dos livros. A investigação permitiu também 

argumentar que Bloch e Febvre, desde o início de suas carreiras, foram 

historiadores bem integrados na cena acadêmica francesa, ocupando posições 

prestigiadas em universidades e em revistas. Seus trabalhos foram, de maneira 

geral, muito bem repercutidos por seus contemporâneos, que reforçaram o caráter 

original de sua produção. Essa originalidade, contudo, não foi percebida como 

ruptura com um modelo de historiografia, e sim associada a uma perspectiva de 

síntese da história. Síntese que, como defendemos, se manifestou na atuação destes 

historiadores tanto na proposta de uma metodologia para a pesquisa histórica, 

quanto na organização e na configuração do campo disciplinar. 

 

 

Palavras-chave: resenhas; periódicos; historiografia francesa, crítica 

historiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigates the reception of the historiographical production of Lucien 

Febvre (1878-1956) and Marc Bloch (1886-1944) by his contemporaries between 

1911 and 1942. The work is based on the survey and analysis of the reviews on the 

books by these authors in the years immediately following the original publications. 

These reviews have been published in various types of journals, mainly French 

academic journals, but also German, Belgian and English ones. The exchange of 

correspondence between Febvre and Bloch, and between them and other scholars, 

also composes the documentary corpus of this investigation. The analyzes 

developed from this object reveal the centrality of the reviews and journals for the 

European historiographical production in the 1920s and 1930s. They also show the 

decisive roles of author, publisher and collection networks in the reception of the 

books. The investigation also allowed us to argue that Bloch and Febvre, from the 

beginning of their careers, were well integrated in the French academic scene, 

occupying prestigious positions in universities and magazines. In general, their 

works were satisfactorily passed on by their contemporaries, who reinforced the 

originality of their production. This originality, however, was not perceived as a 

rupture with a historiographical model, but rather in a synthesis-of-history 

perspective. Synthesis that, as we defend, manifested itself in the work of these 

historians, both in the proposal of a methodology for historical research and in the 

organization and configuration of the disciplinary field.  

 

Key-words: reviews; periodicals; French historiography, historiographical 

criticismo.  



 

 

RESUMÉE 

 

Cette thèse étudie la réception de l’historiographie de Lucien Febvre (1878-1956) et 

Marc Bloch (1886-1944) par ses contemporains pendant 1911 et 1942. Le travail se 

développe à partir de l'enquête et l'analyse des comptes rendus des livres de Febvre 

et Bloch aux années qui suivent immédiatement les publications originales. Ces 

comptes rendus ont été publiés par nombreux périodiques, surtout des revues 

académiques françaises, mais aussi allemandes, belges et anglaises. La 

correspondance de Febvre et Bloch, échangé entre eux et avec d'autres 

universitaires, fait également partie du corpus de cette recherche. Les analyses ont 

montré l’importance des comptes rendus et des périodiques pour l’historiographie 

européenne aux années 1920 et 1930. Elles affichent aussi que les réseaux d'auteurs, 

des éditeurs et des collections ont joué un rôle à la réception des livres. Le travail a 

également démontré que Bloch et Febvre, dès le début de leur carrière, étaient deux 

historiens bien intégrés à la scène académique française, en occupant des postes 

prestigieux aux universités et aux revues académiques. Ses œuvres ont été, en 

général, très bien passés par ses contemporains, qui ont souligné l’originalité. Cette 

originalité n'a pas été perçue comme une rupture avec un modèle d'histoire, par 

contre, elle a été associée à une demande de synthèse de l'histoire. Une synthèse 

qui, comme nous l'avons soutenu, s'est manifestée aux travaux de ces historiens de 

deux façons, avec la proposition d'une méthodologie pour la recherche historique 

et avec l'organisation de la discipline. 

 

Mots-clés: comptes rendus; périodique; historiographie française; critique de 

l’historiographie. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O caminho da pesquisa 

 

Um texto é o resultado de um processo de construção de um autor. É a parte 

visível, resumida, depurada, de um processo sempre mais longo. É a urdidura, a 

costura que define uma forma, mas que também deixa pontos perdidos pelo 

caminho. Um texto é ainda uma pequena amostra das experiências acumuladas pelo 

próprio autor, concernente ou não ao tema em baila. Um texto é, para dizermos de 

forma simples, resultado da bagagem que carrega o autor e das escolhas que este 

faz enquanto busca escrevê-lo. No caso de uma tese, isto é certamente mais 

pungente. Fruto de um processo de alguns anos, a tese tem conexão estreita com a 

história prévia de seu autor ao iniciá-la e toma uma forma específica, mas que 

poderia ter tomado outras, afinal, todo o caminho da pesquisa não cabe em uma 

tese. 

Para esta tese em particular, o caminho da pesquisa é fundamental para se 

compreender a temática e a forma. E trata-se de um caminho que precisa ser recuado 

para além do início do doutorado, pois dialoga com a trajetória de escolhas e acasos 

que se impuseram. Ainda na graduação, a história intelectual e a língua francesa 

mostraram-se dois temas de particular interesse para nós. E ali começou-se o estudo 

da língua, de um lado, e de historiografia e teoria da história de outro. O 

entrecruzamento entre as duas coisas se deu no mestrado, quando, já com alguma 

condição de elaborar um problema de pesquisa, propusemos-nos a estudar a 

historiografia francesa. E a elas se associaram um terceiro elemento, o interesse 

pelas polêmicas e pelas disputas historiográficas, ou, ao menos, no que se 

apresentava como tal.  

 Foi nesse escopo, tentando estudar a influência da historiografia francesa 

sobre um certo apagamento do historicismo alemão, particularmente no Brasil, 

tentando dialogar com o famoso tópico “historicismo versus Annales”, ou “escola 

metódica versus Annales”, que propusemos uma dissertação sobre a recepção da 

historiografia alemã nas obras de Lucien Febvre e Marc Bloch. E, como toda 

pesquisa, ela foi se transmutando em algo distinto. O que se iniciou como um 
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interesse pela teoria da história foi sendo tomado por um crescente interesse pela 

história da historiografia propriamente dita. E nesse ponto, as circunstâncias do 

campo contribuíram sobremaneira, já que se consolidava um evento anual na área, 

uma sociedade, um grupo de pesquisadores articulados exatamente na Universidade 

Federal de Ouro Preto, onde desenvolvemos o mestrado. 

Assim, uma proposta de dissertação que começou com foco teórico-

conceitual cedeu espaço para o estudo da recepção propriamente dita, para 

utilização de fontes arquivísticas, de correspondências, de resenhas, de redes de 

pesquisadores. Ao longo desse processo, observamos o quanto se falava de Annales, 

de Bloch, de Febvre, mas quão pouco se produzia de pesquisa histórica a seu 

respeito. Interessamo-nos, cada vez mais, pela ideia de investigar processos de 

construção e de recepção, afastando-nos do ideário do autor como gênio solitário e 

da recepção natural e aproximando-nos da ideia da produção, do trabalho e das 

redes de relações. 

A construção de nossa dissertação de mestrado intitulada “Lucien Febvre, 

Marc Bloch e as ciências históricas alemãs”1 foi, ao mesmo tempo, a oportunidade 

de aproximação mais densa com as trajetórias desses dois historiadores. A partir 

dali, começamos a observar neles um microcosmo de pesquisa fascinante, que 

congregava diversos temas de nosso interesse: nacionalismo e historiografia, 

participação dos intelectuais na vida pública, influências das guerras mundiais na 

disciplina histórica, organização e vivência universitária, formação e consolidação 

das revistas acadêmicas, construção da crítica historiográfica, recepção da produção 

historiográfica e construção do cânone, entre vários outros.  

A presente tese é, portanto, fruto desta trajetória que, vista de hoje, pode 

parecer coerente e necessária, mas certamente não o foi. E sua tessitura trilhou um 

recorte específico - conhecer a recepção imediata da produção histórica de Lucien 

Febvre e Marc Bloch – mas as lentes que a observaram tentaram não perder de vista 

os inúmeros aspectos que compõem esse microcosmo.  

 

 

 

 

                                                             
1 ROCHA, S. Lucien Febvre, Marc Bloch e as Ciências Históricas Alemãs (1928-1944). Ouro 

Preto: EDUFOP/PPGHIS, 2012. 
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O escopo da tese 

 

Lucien Febvre, ao falar sobre o teólogo Martinho Lutero ou ao dissertar 

sobre o rio Reno, dizia ser necessário afastar polêmicas, lendas, camadas de mitos 

e interpretações. Guardadas as devidas proporções, no debate contemporâneo, para 

falar de Febvre e Bloch, precisamos usar os mesmos procedimentos. Esses 

historiadores clássicos, e talvez exatamente por isso, já não são figuras muito 

frequentes no debate qualificado da historiografia contemporânea. No entanto, 

continuam a reverberar, muitas vezes a partir de “leituras de orelhas”, “leituras de 

leituras”, “leituras de ouvir dizer”. Uma reverberação que se dá no âmbito da 

historiografia e da cena política, principalmente na França, mas também no Brasil.  

Não é raro encontrarmos esses personagens recobertos de mitos, de 

polêmicas e diversas camadas de interpretações sobrepostas. Particularmente Marc 

Bloch, tornou-se alvo de disputas políticas. Em especial por sua atuação na 

Resistência contra os nazistas, e sua morte por fuzilamento, sua figura foi investida 

com componentes de “heroísmo”.2 Sobretudo a partir da década de 1990, a herança 

de Marc Bloch de alguma forma foi intensificada não apenas no âmbito intelectual, 

mas também cívico. O debate, com isso, gira em torno das apropriações de Marc 

Bloch por diferentes correntes políticas.  

Episódios bastante recentes ilustram bem esta questão. Na pré-campanha 

eleitoral de 2015, a deputada da extrema-direita francesa Marion Maréchal-Le Pen 

(Frente Nacional) lançou mão de trechos da obra de Bloch, retirados do contexto, 

para referendar posturas nacionalistas e xenófobas. O fato suscitou um manifesto 

de repúdio por parte de diversos historiadores estudiosos da obra de Marc Bloch, 

franceses, alemães e italianos.3 Alguns meses depois, no Brasil, Marc Bloch foi 

utilizado como baliza, em editorial do jornal O Estado de São Paulo, para 

desqualificar os historiadores que tratavam o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff como golpe parlamentar. O fato também suscitou resposta, desta vez por 

                                                             
2 Cf. DUMOULIN, O. La construction d’une figure. Marc Bloch. Paris: Presses de Sciences Po, 

2000. 
3 Cf. https://crheh.hypotheses.org/939. Interessante registrar que o manifesto de repúdio foi 

oferecido aos jornais Le Monde, Mediapart e Le Figaro, que não se interessaram em publicá-lo. O 

texto foi encontrar abrigo na imprensa alemã, no maior jornal de perfil liberal-conservador do país, 

o Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cf. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/frankreichs-

kultur-im-zangengriff-der-le-pens-13953557.html?GEPC=s5. 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/frankreichs-kultur-im-zangengriff-der-le-pens-13953557.html?GEPC=s5
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/frankreichs-kultur-im-zangengriff-der-le-pens-13953557.html?GEPC=s5
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parte de um historiador brasileiro em coautoria com a neta de Marc Bloch, jornalista 

francesa que se aproximou do Brasil por laços familiares.4  

O caminho da bibliografia sobre estes historiadores é vasto como o de 

qualquer clássico, o que torna a tarefa de tentar refazê-lo em detalhes inexequível, 

e mesmo irrelevante. Mas nesse trajeto de tão vasto número de obras, com 

diferentes objetivos, podemos localizar uma espécie de constante. A preocupação 

com a construção e discussão de ideias como ruptura, inovação, embate e 

marginalidade em torno de seus projetos marca essa literatura. Por diferentes 

momentos, em diferentes comunidades historiográficas, e a partir de propósitos 

distintos, a identificação desses autores com a qualificação de inovadores, 

revolucionários e combatentes deu a tônica dos debates na historiografia.5  

Por outro lado, um olhar mais atento demonstra que a discussão foi 

frequentemente orientada por diálogos construídos a posteriori, por interpretações 

e rótulos que não permearam o contexto de produção das obras, mas envolveram 

sua recepção já na segunda metade do século XX. Não encontramos nessas 

investigações indícios que nos orientem sobre como os historiadores 

contemporâneos a Febvre e Bloch reagiram a seus projetos, se os conceberam como 

ruptura com as práticas que desenvolviam, se reconheceram-nos como inovadores. 

A literatura disponível apresenta-nos interpretações que pouco dizem sobre as 

formas pelas quais os trabalhos de Febvre e Bloch foram lidos por seus 

contemporâneos, sobretudo entre 1920 e 1940, momento em que se concentra a 

maior parte de sua produção. 6 Esse é, portanto, o objetivo central que orienta esta 

investigação. 

De alguma forma, e apesar de circunscrever um objeto específico, nossa 

investigação trabalha com um leque de problemas amplo. Ela discute a recepção de 

                                                             
4 Cf. BLOCH, S; NICOLAZZI, F. Carta aberta ao Estado de São Paulo, em resposta ao editorial de 

14 de junho de 2016. In: MATTOS, H; BESSONE, T; MAMIGONIAN, B. Historiadores pela 

democracia: o golpe de 2016 e a força do passado. São Paulo: Alamenda Casa Editorial, 2016. 
5 Cf., por exemplo, BURKE, P. A Escola dos Annales: a revolução francesa da historiografia. São 

Paulo: UNESP, 1997; BURGUIÈRE, A. Histoire d'une histoire: la nassaince des Annales. In: 

CLARK, S. (org.). The Annales School Critical Assessements. London: Routledge, 1999; LE 

GOFF, J. A história nova. In: CHARTIER, R.; LE GOFF, J.; REVEL, J. A história nova. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005; REVEL, J. Histoire et sciences sociales: les paradigmes des Annales. 

Annales: économies, sociétés, civilisations, Paris, v. 34, n. 6, p. 1360-1376, nov-dez/1979; REIS, 

J.C. Escola dos Annales: a inovação em história. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
6 No caso de Marc Bloch, uma exceção é um capítulo de Olivier Dumoulin. Ainda que em um texto 

curto, pois parte de um conjunto maior dedicado à vida e obra de Bloch, Dumoulin discute a recepção 

do historiador entre seus pares. Cf. DUMOULIN. O. Marc Bloch, leur contemporains: le regard de 

pairs. In: Marc Bloch. Paris: Presses de Sciences Po, 2000, p. 51-80. 
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pelo menos nove livros, de dois autores diferentes, produzidos ao longo de três 

décadas, sobre temporalidades absolutamente distintas, da Idade Média à Idade 

Moderna. Assim, não se pretendeu e não foi feita uma análise minuciosa no que 

tange às reflexões sobre o desenvolvimento específico da pesquisa em história 

medieval ou em história moderna, algo que apenas especialistas nestas áreas 

poderiam fazer. O leitor não encontrará aqui, para ficar em um exemplo, o esmiuçar 

de como determinado livro contribuiu para o desenvolvimento da história agrária e 

todos seus impactos neste campo. Portanto, ausências e possíveis incorreções sobre 

estes aspectos são plenamente assumidas e reconhecidas por esta autora.  

É provável que, sob determinado olhar, este recorte possa ser visto como 

ousado, sob outros, como simplificador. No entanto, o que nos trouxe a convicção 

de que a proposta poderia ficar bem ancorada foi a clareza sobre o que poderíamos 

fazer, no âmbito da história da historiografia. E, ainda, a certeza sobre o quanto 

avaliar a recepção de um conjunto e não apenas de uma obra poderia contribuir para 

conhecer melhor um tema ainda pouco explorado, não apenas no Brasil, mas 

também entre os franceses. Deixemos para os leitores a tarefa de avaliar se esta 

visão panorâmica de fato contribuiu para iluminar ou apenas simplificou em 

demasia as análises. 

Evidentemente, para falar de recepção e de crítica temos muitos caminhos 

metodológicos possíveis. Pode-se investigar, por exemplo, perspectivas de 

audiência ou mesmo de influência, dados como número de obras vendidas, locais 

de circulação das obras ou sua influência sobre outros estudos. A abordagem 

desenvolvida aqui prioriza um procedimento metodológico específico, a análise das 

resenhas publicadas - principalmente em revistas acadêmicas de ciências humanas, 

mas não apenas - sobre as obras de Lucien Febvre e Marc Bloch entre 1911 e 1942. 

O marco inicial dessa periodização foi definido pela publicação do primeiro livro 

de Febvre, que corresponde à sua tese de doutorado, enquanto o final se deve a duas 

razões principais: o falecimento de Marc Bloch em 1944 e a mudança expressiva 

na configuração das revistas acadêmicas no pós-guerra. Ambas as razões nos 

conduziriam para um contexto bastante distinto, trazendo elementos novos para a 

análise e ampliando, talvez em demasia, o escopo original do trabalho. 
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Recepção através de resenhas 

 

Particularmente a partir dos anos 1970, as disciplinas que têm textos como 

seu objeto de investigação convivem com o resgate do leitor e do intérprete como 

figuras de proeminência e relevância para suas análises. Por diferentes domínios, 

como uma sociologia histórica da leitura, que busca identificar por que se lê esta ou 

aquela obra, quem lê, quando, onde7; ou pela estética da recepção, que se propõe, 

entre outras coisas, a analisar as diferentes interpretações de uma obra ao longo do 

tempo, apresenta-se uma centralidade no leitor. Para quaisquer dessas abordagens, 

seja no âmbito da historiografia, seja no âmbito da crítica e da teoria literária, as 

resenhas vêm sendo utilizadas como fontes fundamentais às análises.8  

As resenhas, como gênero, definem-se basicamente como um enunciado 

crítico de uma nova produção científica ou artística. Nesse sentido, elas podem 

apontar para a circulação de obras e autores e para diversos aspectos de sua 

recepção. Compreendida sob esse prisma, a resenha é certamente uma fonte 

importante para os historiadores que estudam diferentes manifestações culturais e 

científico-acadêmicas, da literatura e do teatro à própria escrita da história. Para os 

interessados na observação da recepção de obras de história ou de historiadores, de 

elementos como obras lidas por determinado autor, circulação de livros e autores 

em determinado contexto, esse gênero textual revela-se uma fonte privilegiada.  

O trabalho com resenhas não é, portanto, uma perspectiva de investigação 

que podemos tratar como nova ou pouco desenvolvida no terreno da historiografia. 

Ao contrário, nos mais diversos campos da disciplina as resenhas são fontes 

correntemente utilizadas. A discussão que se pretende desenvolver aqui explora a 

resenha e o trabalho de investigação do historiador sob uma perspectiva distinta e, 

ao que nos parece, ainda pouco explorada. Assim como as revistas, que são seus 

suportes, o tratamento das resenhas como objeto para os historiadores é ainda pouco 

desenvolvido. Olivier Corpet, tratando não apenas das revistas de história, mas de 

revistas em sentido amplo, aponta que sua história está dispersa nas páginas de 

                                                             
7 Cf., por exemplo, CHARTIER, R. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa 

entre os séculos XIV e XVII. 2. ed. Brasília: UNB, 1998. 
8 Cf., por exemplo, LIMA, L. (org.) A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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história da literatura, da imprensa ou da edição, não se constituindo ainda como um 

foco específico de análise.9 

Aqui buscamos pensar a resenha não apenas como fonte, mas como o 

próprio tema de investigação. Tomar resenhas como objeto de pesquisa histórica 

tem como prerrogativa o reconhecimento de sua historicidade, da diferenciação de 

suas formas, funções e significados em diferentes contextos. Essa escolha 

específica de estudá-las entre tantas possibilidades para estudar processos de 

recepção não é aleatória. Ela está fundada, como se observará no primeiro capítulo, 

na relevância que o veículo “revista acadêmica” e o tipo textual “resenha” possuiu 

no próprio contexto de produção de Marc Bloch e Lucien Febvre.  

Em sua obra A escrita da história, publicada ainda na década de 1970, 

Michel de Certeau habilitou o leitor do livro de história como uma instância 

significativa para a análise, e definiu a particularidade desse leitor. 

 

O público não é o verdadeiro destinatário de um livro de história, 

mesmo que seja seu suporte financeiro e moral. Como o aluno de 

outrora falava à classe tendo por detrás dele seu mestre, uma obra 

é menos cotada por seus compradores do que por seus “pares” e 

seus “colegas”, que a apreciam segundo critérios científicos 

diferentes daqueles do público e decisivos para o autor, desde que 

ele pretenda fazer uma obra historiográfica. Existem as leis do 

meio. Elas organizam uma “polícia” do “trabalho”. Não 

“recebido” pelo grupo, o livro cairá na categoria de 

“vulgarização”, que considerada com maior ou menor simpatia, 

não poderia definir um estudo como “historiográfico”.10 

 

Não se trata do leitor comum, do público amplo; os destinatários dos textos 

historiográficos, segundo Certeau, são os pares, a comunidade acadêmica que os 

julga e avalia segundo critérios específicos. A resenha é um dos elementos em que 

se materializa a avaliação, em que se proclama o julgamento dos pares. O autor da 

resenha coloca um pilar na construção da legitimação ou não da obra.  

Essa interpretação oferecida por Certeau se mostra produtiva para situações 

bastante específicas, e não para resenhas sobre obras de história em todo e qualquer 

tempo e lugar. Particularmente para o objeto desta tese, definido em um momento 

no qual a história se constrói e se define como um conhecimento profissionalizado 

                                                             
9 CORPET, O. Avant-propos. In: PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La 

belle époque des revues. 1880-1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 7. 
10 CERTEAU, M. A escrita da história. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 72. 
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no interior das ciências humanas e institucionalizado em universidades, ela parece 

ser produtiva.11 Mas, ainda assim, é preciso tratá-la com cuidado. Entre outras 

razões, pelo fato de que ela não ilumina de forma suficiente um aspecto importante, 

e que será bastante explorado ao longo desta tese. Referimo-nos às diversas 

conexões que se estabelecem entre uma obra e sua recepção, seja esta uma recepção 

entre acadêmicos ou não. Mesmo o julgamento dos pares não é circunscrito apenas 

por critérios objetivos. Esse julgamento é atravessado por diversos outros fatores, 

que passam pelo prestígio do autor e da editora em que o livro circula, até os laços 

intelectuais e pessoais entre o crítico e o autor da obra original. 

Por outro lado, se a resenha comporta essa dimensão de “controle” 

disciplinar, de institucionalização, ela certamente não pode ser reduzida a isso. Ao 

falar em resenha estamos sempre tratando de um texto “secundário”, de um texto 

enunciativo de outro texto. Estamos, em alguma medida, falando de uma leitura. 

Em texto publicado na Annales d’histoire économique et sociale de 1936, Febvre 

refletiu sobre as funções da crítica e expôs sua compreensão da crítica produzida 

nas resenhas nos seguintes termos: “Nós não podemos compreender sem crítica: de 

acordo. Mas a crítica não é feita para julgar os homens, ou mesmo os livros: quem 

os julgaria? Ela é feita para tornar mais inteligente aquele que lê”12.  

Esse enunciado de Febvre abre caminho para a compreensão de que esse 

texto, que pode ser visto como “secundário”, particularmente no contexto que 

discutimos aqui, da historiografia francesa nos anos 1920 e 1930, foi bem mais que 

isso. A resenha se configurou nesse momento como importante espaço de reflexão 

sobre a história e, dessa forma, como um elemento propositivo dos 

desenvolvimentos da historiografia. Com um formato muito distinto dos tratados 

de teoria e metodologia, pois aborda obras específicas, em textos curtos, ela também 

promoveu uma reflexão que apontou problemas e possibilidades para a disciplina. 

É evidente sua potencialidade de abrir novas direções, de suscitar novas pesquisas 

e, com isso, produzir intervenções significativas não apenas na leitura de uma obra, 

mas também na produção de novas obras. Está-se tratando aqui, portanto, do 

                                                             
11 Para o início do processo de profissionalização da história na França, cf. DOSSE, F. A identidade 

nacional como forma organizadora do discurso histórico. In: A história à prova do tempo: da 

história em migalhas ao resgate do sentido. São Paulo: Unesp, 2001. 
12  Tradução da autora. No original: “On ne peu comprendre sans critique : d’accord. Mais la critique 

n’est pas faite pour juger des hommes: qui donc jugerait ? elle est faite pour rendre plus intelligent 

celui qui lit.” FEBVRE, L. Pro domo nostra: à quoi sert la critique? Annales d’histoire économique 

et sociale, VIII, 1936, p. 54-56.  
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trabalho dos textos historiográficos uns sobre os outros, em uma perspectiva em 

que escrita e leitura são inseparáveis e se geram mutuamente.13 

A compreensão de que a resenha se constitui de determinada forma em um 

contexto de uma historiografia especializada pressupõe que ela represente outras 

funções, possua outras características em contextos distintos. Nosso pressuposto é 

o de que as resenhas assumem formas, métodos, sujeitos de produção, funções e 

espaço de divulgação específicos em cada contexto. De tal forma, que o trabalho 

do historiador que as analisar como objeto da história da historiografia seria menos 

o de enunciar sua formulação geral no âmbito da disciplina, menos de buscar definir 

seus significados em sentido abstrato e mais de investigar seus processos de 

composição no interior de cada comunidade, de cada revista, de cada período.  

 

Construção do banco de dados  

 

 A proposta de trabalhar com as resenhas14 publicadas sobre obras de Lucien 

Febvre e Marc Bloch impunha a necessidade de organizá-las, considerando que em 

nossas pesquisas não encontramos nada semelhante às listas já disponíveis sobre as 

resenhas publicadas por estes autores.15 E, para criar esta lista, o primeiro passo 

deveria ser a definição de elementos que lastreariam a busca. No âmbito de quais 

obras desses historiadores seriam investigadas, estabeleceu-se que seriam 

analisadas as resenhas sobre os livros publicados até 1944, respondendo ao marco 

temporal pré-estabelecido para esta tese. 

Nossa primeira proposta estava circunscrita a um conjunto particular de 

revistas acadêmicas de ciências humanas que tivessem grande relevância nas 

                                                             
13 CERTEAU, M. L’absent de l’histoire. Paris: Mame, 1973, p. 172, apud MÜLLER, B. Lucien 

Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin Michel, 2003, p.16. 
14 Para esta tese, não consideramos relevante separar os textos que se apresentavam como resenhas 

daqueles que se intitulavam “notas de leitura” ou similares. O conceito “resenha” foi utilizado para 

todos os textos crítico-analíticos dedicados a analisar uma obra. Isso é importante para 

acompanharmos o significado que o conceito “compte-rendu” guardava naquele momento. O padrão 

de resenhas científicas, sobretudo a partir da Revue critique d’histoire et littérature, estabeleceu 

parâmetros mínimos como apresentação de resumos e avaliação da relevância da obra para o 

conjunto do campo. No entanto, não fixou, por exemplo, observações sobre o tamanho dos textos, 

de forma que uma nota de meia página ou um texto de dez, recebiam ambos a alcunha de “compte 

rendu”. O mesmo procedimento foi adotado por Bertand Müller em sua tese dedicada às resenhas 

publicadas por Lucien Febvre. Cf. MÜLLER, B. Lucien Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin 

Michel, 2003. 
15 Cf. MÜLLER, B. Bibliographie des travaux de Lucien Febvre. Paris: Armand Colin, 1990; 

BLOCH, M. Mélanges historiques. Tome II. Paris: S. E. V. P. E. N, 1963. 
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primeiras décadas do século XX.  Assim, optou-se por uma revista alemã, a 

Historische Zeitschrift, uma inglesa, a English Historical Review e as francesas 

Annales d’histoire économique et sociale, Revue historique, Revue de synthèse, 

Revue d’histoire moderne et contemporaine e Revue critique d’histoire et 

littérature, Année sociologique e Annales de géographie. Para esses periódicos, foi 

realizada uma busca intensiva. A consulta a esses títulos foi feita de forma 

individualizada, percorrendo não somente os mecanismos de busca de diferentes 

portais na Internet, mas também indexes anuais, plurianuais e sumários de cada 

número, com confrontação, quando necessário, nos volumes físicos. Portanto, tem-

se um critério de checagem mais apurado, que nos permite falar com maior 

segurança da presença efetiva das obras de Bloch e Febvre em cada título 

individualmente. 

 Os primeiros contatos com as fontes e os diálogos com outros 

pesquisadores, no entanto, foram demonstrando que esta perspectiva, que pré-

definia as revistas a serem pesquisadas, mostrava grandes limitações. 

Principalmente porque excluiria as resenhas já localizadas por outros autores, como 

acontecia particularmente no caso de Marc Bloch. Desta forma, sobretudo 

considerando que as ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis permitiriam 

um tipo de busca bem mais ampliado, que ainda não havia sido produzido sobre 

esses autores, o escopo desta primeira seleção foi alterado.16 A decisão foi então 

por incorporar o maior número possível de resenhas, principalmente para o contexto 

francês. O segundo critério tem, então, uma função distinta do primeiro. Seu 

objetivo não é permitir apontamentos específicos sobre a presença dos autores em 

um periódico específico, mas apresentar uma configuração geral do conjunto. 

Para esta nova construção, utilizou-se a plataforma virtual Persée, que 

congrega diversas revistas desde o começo do século XX, e o principal catálogo de 

periódicos online disponível na França para o período, a plataforma Gallica da 

Biblioteca Nacional francesa. Associado a essa expansão significativa do tipo de 

busca, deliberou-se também por não restringir a análise às revistas acadêmicas. 

Sobretudo pela ausência de publicações que oferecessem esse mapeamento mais 

                                                             
16 Com sua larga experiência com as resenhas publicadas por Lucien Febvre, Bertrand Müller foi o 

primeiro a nos sugerir e encorajar que esta busca panorâmica, que ainda não havia sido feita, teria 

relevância por si só, pois abriria novas perspectivas sobre a história da recepção de Lucien Febvre e 

Marc Bloch.  



23 

 

geral sobre qual foi o alcance da obra de Bloch e Febvre para além da academia, 

essa expansão para quaisquer tipos de periódicos poderia se mostrar interessante. 

 Desta forma, adotamos os seguintes critérios para lançar as buscas nos 

portais: seleção do tipo “imprensa e revistas”, em até três anos após a data de 

publicação original, com a chave de busca “Bloch” ou “Febvre”, conforme a obra 

em questão. Os resultados das buscas ofereciam, evidentemente, diversos números 

de periódicos, ora pela mera citação dos autores em algum artigo, ora pela 

referência a outro autor, sobretudo no caso de Bloch, que também trazia resultados 

para Jules Bloch, Camille Bloch, entre outros. Esse processou demandou, portanto, 

longa seleção manual, na diferenciação do que efetivamente se tratava de resenha. 

Em uma última etapa de construção desse banco de dados, foram incorporadas 

ainda resenhas citadas ou conservadas por Marc Bloch e Lucien Febvre em seus 

arquivos pessoais17, e que ainda não haviam sido localizadas em nenhum dos dois 

tipos de busca já mencionados. 

 O resultado dessa investigação foi a composição de um banco de dados com 

164 resenhas, publicadas por 125 autores distintos, em 75 periódicos. Desse total, 

95 resenhas são dedicadas a Lucien Febvre e 74 a Marc Bloch. Ainda que amplo, 

esse banco de dados certamente não comporta todas as resenhas publicadas no 

período estudado. Embora um portal como a Gallica compreenda um número 

importante de periódicos, ele não dispõe de todos os periódicos publicados na 

França na primeira metade do século XX. Além do que, por vezes o periódico está 

disponível, mas não em sua integralidade, faltando números ou volumes de 

determinada coleção. Há ainda o fato de que a busca é realizada pela presença da 

palavra “Bloch” ou “Febvre” no texto ou no índice, portanto, caso a resenha não 

esteja explicitada no índice ou caso o periódico tenha sido digitalizado como 

imagem e não como texto, os resultados não seriam localizados.  

Essas ponderações sobre a construção do banco de dados, por mais que 

possam parecer meramente técnicas, precisam ser claramente explicitadas. Ao optar 

por uma busca panorâmica, não alimentamos a pretensão de atingir a totalidade das 

resenhas publicadas sobre a obras. É importante que isto fique bastante claro para 

                                                             
17 Nosso levantamento dos arquivos pessoais foi feito nos fundos “Marc Bloch” e “Lucien Febvre” 

dos Archives Nationales, sediados na França, entre janeiro e abril de 2016. O fundo Marc Bloch 

encontrava-se na unidade sede do arquivo em Pierrefite-sur-Seine, e o fundo Febvre, em processo 

de catalogação, estava temporariamente alocado na École des Hautes Études, em Paris.  
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o leitor. Aqui não está estabelecido o quadro definitivo do conjunto de resenhas 

produzidas sobre Lucien Febvre e Marc Bloch. Trata-se, sim, de um conjunto 

expressivo, mas que certamente comporta lacunas que poderão ser suplantadas por 

trabalhos futuros. 

 

Formas de leitura das resenhas 

 

 Partindo desse pressuposto de tratar a resenha como um objeto de pesquisa 

no sentido pleno, nossa leitura associou a interpretação de seus conteúdos com a 

investigação de uma série de outras variáveis. Sérgio da Mata, em texto recente, 

discute o problema da hermenêutica e define bem como a história da historiografia, 

particularmente aquela que pretende trabalhar com recepção, não pode se restringir 

à pura interpretação do texto, não pode prescindir da investigação: 

 

Minha intenção não é em absoluto diminuir a importância dessa 

tradição e desse método. Trata-se, simplesmente, de reconhecer 

o potencial da hermenêutica ao mesmo tempo em que adquirimos 

alguma clareza a respeito de seus limites. [...] Sou historiador, e 

para mim a definição do método histórico feita por Johann 

Gustav Droysen mantém-se válida: o historiador, diz ele em sua 

Historik de 1857, “compreende pesquisando” (Droysen, 2009, 

p.38). Significa dizer: a tarefa da interpretação não pode ser 

abandonada, ela está no cerne do nosso trabalho. Mas falamos 

aqui de uma interpretação que se obtém à custa da investigação, 

que não pode prescindir da investigação, que é filha legítima da 

investigação (historíe).18  

 

Com todas as lacunas e limitações, buscamos aqui associar investigação e 

interpretação. No âmbito do conteúdo do texto propriamente dito, as principais 

chaves que orientaram a pesquisa foram os aspectos dos livros mais ressaltados de 

maneira positiva e negativa por cada um dos resenhistas. Intentando, ainda, 

encontrar pontos comuns às diferentes resenhas sobre uma mesma obra. 

Particularmente, procuramos interpretar quais aspectos essas resenhas destacaram 

como inovações, como rupturas ante uma literatura já estabelecida.  

                                                             
18 MATA. S. Considerações anti-hermenêuticas em torno da recepção de Max Weber no Brasil. In: 

SENEDA, C. CUSTODIO, H. Max Weber: religião, valores, teoria do conhecimento. Uberlândia: 

EDUFU, 2016, p. 94-95. 
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Uma questão que se mostrou evidente desde o primeiro contato com as 

fontes foi a própria mobilização do conceito de inovação. O verbete “inovattion”, 

que passou a ser mobilizado pela literatura sobre a “École des Annales” na segunda 

metade do século XX, dentro e fora da França, como apontado acima, não está 

presente no conjunto das fontes aqui estudadas. Ele não faz parte do léxico 

mobilizado pelos resenhistas contemporâneos de Marc Bloch e Lucien Febvre.  

Essa ausência, em nossa avaliação, está associada a uma diferença de 

interpretação das obras em diferentes contextos. O verbete “inovação” não foi 

explorado não só porque a visão individual de cada obra não levou os resenhistas a 

essa conclusão, mas principalmente porque o próprio conceito de inovação, 

associado a mudança de um paradigma na disciplina, a uma ruptura, não era 

corrente no âmbito da crítica historiográfica. Em outros termos, “inovação” não foi 

mobilizada para qualificar as obras de Bloch e Febvre, assim como, naquele 

contexto, não era utilizada para qualificar outros historiadores. 

Hermann Lübbe nos mostra como inovação tornou-se um conceito 

absolutamente central em nosso mundo contemporâneo, em uma dinâmica de 

complementaridade à também central ideia de historicização. Centralidade que foi 

sendo construída e intensificada sobretudo no pós Segunda-Guerra, nos mais 

diversos âmbitos, das ciências às artes, da economia à política. Na reflexão sobre 

as ciências e suas tecnologias, por exemplo, o conceito de inovação em grande 

medida suplantou os conceitos de progresso e evolução. Tornou-se de tal forma 

popular que, principalmente a partir dos anos 1970, se assistiu à constituição de 

uma especialidade disciplinar, ligada principalmente à investigação das “inovações 

tecnológicas”.19 

Em nossa avaliação, a historiografia não pode ser vista fora desse cenário, a 

presença marcante da ideia de inovação se fez sentir também neste campo. O 

conceito passou a ser utilizado por alguns historiadores para descrever não apenas 

“inovações tecnológicas”, mas o desenvolvimento de sua própria disciplina. Os 

estudos sobre os Annales que deram grande destaque à sua inovação historiográfica 

- principalmente em livros que não se dedicavam a fazer uma análise densa das 

                                                             
19 Cf. LÜBBE, H. Esquecimento e historicização da memória. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 

vol. 29, n. 57, p. 285-300, janeiro-abril, 2016; GODIN, B.‘‘Innovation Studies’’: The Invention of 

a Specialty. Minerva. December 2012, v. 50, n. 4, p. 397–421. (DOI 10.1007/s11024-012-9212-

8) 
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obras, mas sim a produzir balanços20 – podem ser, neste sentido, compreendidos 

como fruto desse momento específico. 

Feita esta constatação, buscou-se apreender, ante a ausência do termo, quais 

ideias - que compõem o léxico do conceito de inovação, ainda que não o 

representem tal como entendemos contemporaneamente – poderiam ser evocadas 

nas resenhas produzidas pelos contemporâneos de Marc Bloch e Lucien Febvre. 

Assim, descortinaram-se particularmente duas ideias: originalidade, que se 

expressa nos textos por “original”, e novidade, expresso por “nouveau”. Esses dois 

verbetes aparecem em diversas das resenhas, e são utilizados para qualificar os mais 

diversos aspectos dos livros: as fontes documentais consultadas; a bibliografia 

utilizada; a forma de organização do conteúdo e até mesmo o estilo de escrita.  

A outra dimensão da investigação, indispensável inclusive à melhor 

interpretação dos conteúdos das resenhas, associou uma série de variáveis. A 

primeira diz respeito às próprias condições de produção e publicação dos livros, 

que, como será demonstrado, influenciam sobremaneira sua recepção por meio das 

resenhas. As demais variáveis correspondem às características editoriais dos 

periódicos em que as resenhas foram publicadas; qualificação dos autores das 

resenhas; relações dos autores das resenhas com os autores dos livros; motivações 

para a redação das resenhas; reações dos autores das obras às resenhas. Essa 

exploração foi feita principalmente a partir de correspondências publicadas e outros 

materiais dos arquivos de Lucien Febvre e Marc Bloch. Além de dicionários, 

catálogos de bibliotecas e outras fontes bibliográficas, particularmente devotadas 

ao estudo de periódicos. 

O resultado desta tese é, então, fruto de alguns anos de trabalho que 

proporcionaram algumas descobertas, alguns ensaios de proposição e de 

explicação, apresentados em cinco capítulos, divididos em três partes. A primeira 

parte, que compreende o primeiro capítulo, é dedicada à reflexão sobre a crítica no 

âmbito da profissionalização da história. Na primeira seção deste capítulo discute-

se o papel das revistas e das resenhas na construção disciplinar, entre 1870 e 1940. 

A segunda seção é dedicada ao que chamamos de “cartografia” da recepção de 

                                                             
20 Cf., por exemplo, BURKE, P. A Escola dos Annales: a revolução francesa da historiografia. São 

Paulo: UNESP, 1997; LE GOFF, J. A história nova. In: CHARTIER, R.; LE GOFF, J.; REVEL, J. 

A história nova. São Paulo: Martins Fontes, 2005 ; REIS, J.C. Escola dos Annales: a inovação em 

história. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
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Lucien Febvre e Marc Bloch. E apresenta ainda um panorama analítico geral - mais 

quantitativo - das resenhas, demonstrando, por exemplo, tipos de periódicos, áreas 

de conhecimento e autores mais frequentes. 

A parte II, intitulada “Por uma história geográfica e sociológica” é dedicada 

à análise da recepção das “obras de juventude” dos historiadores, que coincidem 

com o período de pré-fundação das revistas Annales d’histoire économique et 

sociale. O capítulo 2 trata das obras de Febvre publicadas entre 1911 e 1922, com 

destaque para Phillipe II e o Franco Condado e A Terra e a Evolução Humana. O 

capítulo 3 traz as duas obras de Marc Bloch de 1920 e 1924, Reis e Servos e Os Reis 

Taumaturgos, respectivamente. A terceira e última parte, “As sínteses da história”, 

aborda, no capítulo 4, as duas últimas obras de Marc Bloch publicadas em vida, As 

características originais da história rural francesa e a A sociedade feudal. Por fim, 

o capítulo 5 retrata as três obras publicadas por Lucien Febvre entre 1928 e 1942, 

Martinho Lutero, um destino, O Reno e O problema da incredulidade no século 

XVI: a religião de Rabelais.  
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1. A CULTURA DO PERIODISMO E A “CARTOGRAFIA” DA 

RECEPÇÃO DE LUCIEN FEBVRE E MARC BLOCH 

 

 

1.1 REVISTAS E RESENHAS NA CONSTRUÇÃO DISCIPLINAR 

 

 

1.1.1 A revista como fenômeno editorial  

 

 

A revista é uma das principais inovações editoriais do século XIX. Um 

fenômeno que cresceu de maneira exponencial, sobretudo na França. A Terceira 

República (1870-1940) não foi apenas a idade de ouro para jornais cotidianos, mas 

também um momento de expansão sem precedentes do número de revistas e 

periódicos especializados. Tratam-se de revistas dos mais variados tipos: de 

associações sindicais, literárias, culturais, religiosas, políticas e acadêmicas. Nesse 

período assistiu-se a um grande crescimento da variedade e quantidade de títulos. 

Em 1897 havia nada menos que 5787 revistas sendo publicadas na França.1 Embora, 

é preciso ressaltar, as tiragens da maior parte dos títulos não fossem tão expressivas. 

 A proeminência desse meio de circulação de textos e imagens é tal que 

alguns autores denominam esse contexto de “belle époque das revistas”.2 Elas 

podem ser vistas como um mecanismo editorial que foi capaz de se adaptar e 

atender bem a uma necessidade crescente de troca de informações. As 

correspondências e as gazetas já não cumpriam plenamente essa função, enquanto 

a revista possuía dois principais atributos a explicar sua força, a regularidade e a 

rapidez na circulação.3 Constituindo-se como espaço de sociabilidade, a revista 

reunia indivíduos com interesses comuns e projetos coletivos. Mas, sobretudo, 

firmava-se como um lugar de produção intelectual, de diversos tipos, e de 

manifestação na cena pública. 

                                                             
1 CHARLE, C. Revues et jounaux specialisés : 1880-1914. Le siècle de la presse (1830-1939). 

Paris: Seuil, 2004, p. 169. 
2 LEYMARIE, M. Introduction. La belle époque des revue? In: PLUET-DESPATIN, J; 

LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. Paris: Éditions de 

l’IMEC, 2002. p. 7-28. 
3 TESNIÈRE, V.  Histoire et actualité de la revue. Revue de synthèse, Paris, v. 135, 6ème série, n° 2-

3, p.167-174, 2014. 
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Esse novo formato de periódico estabeleceu-se sob três designações 

principais: journaux, revue e annales. Journaux representa o gênero mais antigo, 

ancorado no Antigo Regime, e que será emprestado a uma variedade de títulos.  

Annales se vincula aos periódicos mais devotados à ciência. Revue também 

constitui um corpus bastante diverso, mas será adotado particularmente em fins do 

século XIX.4 Apenas entre 1872 e 1894, na França, foram registrados 569 

periódicos com a palavra revue em seu título.5  

A crescente utilização de revue parecia associar-se a um desejo de 

comunicação com um público mais amplo, superando a tendência de pequenos 

grupos transmitida por bulletin, outro termo também corrente em periódicos. O 

termo revue teria sido importado da Grã-Bretanha, a partir do review, e a primeira 

ocorrência na França data de 1804, com a Revue philosophique. Enquanto isso, 

outro termo muito comum na Inglaterra, magazine, não encontrou larga 

proliferação em seu correspondente francês, magasin.6  

A Academia Francesa inseriu o verbete revue em seu dicionário oficial 

apenas em 1834. Em 1863, o verbete revue trazia a seguinte descrição: “Título de 

certos periódicos. As revistas aparecem em intervalos mais ou menos distantes”.  7 

Definição bastante simples e que pouco a distingue, por exemplo, do jornal. Mas a 

prática editorial, tanto da revista para o jornal, quanto da revista para o livro, era de 

fato percebida como distinta pelos contemporâneos da Terceira República. Para 

diversos autores a diferenciação envolvia uma hierarquia, que dizia respeito à 

transitoriedade e à densidade do conteúdo entre jornal, revista e livro. Georges 

Sorel, em 1907, afirmava: “Os jornais fazem jornalismo; as revistas fazem cultura; 

                                                             
4 TESNIÈRE, V.; BOUQUIN, C. Une morphologie des savoirs. La revue depuis 1800. Revue de 

synthèse, Paris, v. 135, 6ème série, n° 2-3, p.175-202, 2014. 
5 LEYMARIE, M. Introduction. La belle époque des revues? In: PLUET-DESPATIN, J; 

LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. Paris: Éditions de 

l’IMEC, 2002. p. 9. 
6 Apenas no âmbito das revistas de história, em um levantamento que cobre o período de 1800 a 

2012, com seleção dos periódicos que tiveram mais de 10 anos de existência, Valérie Tesnière e 

Courine Bouquin encontraram 105 periódicos franceses. Desses, maioria expressiva, 92, comportam 

o termo “revue” em seu título. TESNIÈRE, V.; BOUQUIN, C. Une morphologie des savoirs. La 

revue depuis 1800. Revue de synthèse, Paris, v. 135, 6ème série, n° 2-3, p.175-202, 2014. 
7 Tradução da autora. No original: “Titre de certains périodiques. Les revues paraissent à des 

intervales plus ou moins enloignées”. In: LEYMARIE, M. Introduction. La belle époque des revues? 

In: PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 

1880-1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002. p. 11. 
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é necessário não confundir os papéis”.8 Léom Blum, em 1894, marcava o lugar da 

revista entre o livro e o jornal de forma clarividente: 

 

As Revistas não são livros. Não seria justo criticar em um artigo 

de revista sua pouca densidade. Ele não é marcado pela 

eternidade. Não se trata do pensamento em sua forma definitiva. 

Mas também não é a crônica de jornal, que se lê enquanto bebe-

se chocolate [...].9 

 

Neste universo, algumas se destacaram, ficando conhecidas como “grandes 

revues”. Tratam-se de revistas de cultura geral, com pauta preferencialmente 

literária e política.  A Revue des Deux Mondes talvez seja a mais amplamente 

conhecida, por ter ocupado papel central no debate público e por ser publicada ainda 

hoje. Fundada em 1829, era marcadamente conservadora, ligada ao catolicismo 

liberal e, no fim do século, se colocará entre os anti-dreyfusards.10 Seu conteúdo era 

bastante vasto, abarcando uma diversidade de assuntos, inclusive a historiografia, 

não se restringindo à produção francesa.11 A Revue des Deux Mondes também 

funcionou como locus privilegiado para diversas polêmicas, com publicações que 

geravam debates sobre política ou mesmo sobre religião e ciência.   

Les Annales politiques et littéraires foi também uma grande revue relevante 

neste momento de efervescência. 12 Diferente do perfil conservador da Revue des 

Deux Mondes, a revista tinha perfil francamente favorável ao republicanismo. 

Marcada pelo ecletismo na escolha de seus autores colaboradores, seu conteúdo foi 

                                                             
8 Tradução da autora. No original: “Les journaux font du journalisme ; les revues font de la culture 

; il ne faut pas se laisser aller à confondre les rôles.” In: LEYMARIE, M. Introduction. La belle 

époque des revues? In: PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle 

époque des revues. 1880-1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 11. 
9 Tradução da autora. No original: “Les Revues ne sont pas de livres. Il ne serait pas juste de 

reprocher à un article de revue sa facture trop légère. Il n’y a pas de caractère d’éternité. Ce n’est 

pas la pensée sous sa forme définitive. Mais ce n’est pas non plus la chronique de journal qu’on lit 

en buvant son chocolat [...]”. In: LEYMARIE, M. Introduction. La belle époque des revues ? In: 

PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-

1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 11-12. 
10 Affaire Dreyfus foi um movimento em defesa de um soldado do exército francês, judeu, falsamente 

acusado de traição. A ocasião suscitou grande debate intelectual, que se tornou um combate político 

efetivamente, dividindo a classe de universitários entre dreyfusards e antidreyfusards, 

principalmente entre 1894 e 1906. Cf. CHARLE, C. Nouvelles représentations et nouveuaux 

combats. In:_____. CHARLE, C. Les intellectuels en Europe au XIX siècle. Essai d’histoire 

comparée. Paris: Seuil, 2001, p. 285-361. 
11 Exemplo interessante é um uma seção sobre “historiadores modernos da Alemanha”, em que se 

publicou, por exemplo, um perfil bastante elogioso de Leopold von Ranke. Cf. TAILLANDIER, 

S.R. Historiens modernes de l’Allemagne. Leopold Ranke. Revue des deux mondes. Paris, v. 6, 

avril-juin, 1854. 
12 Na Annales politique et littéraires foram publicadas resenhas de livros de Lucien Febvre e Marc 

Bloch. Cf. capítulos 2 e 4 da presente tese. 
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bastante ecumênico. Fundada em 1883, a revista foi uma das que atingiu maior 

número de assinantes no período, alcançando 70.000 em 1907, e tiragem em torno 

de 100.000 exemplares.13 Esse público da Annales politiques et littéraires era 

formado majoritariamente pela pequena burguesia, sobretudo funcionários públicos 

e profissionais liberais, não apenas parisienses, como característico de outras 

revistas, mas com grande penetração nas províncias francesas.14 

Outra também importante foi a Revue Bleu, que fundada em 1871 e editada 

até 1933, tinha um caráter mais universitário. A Nouvelle Revue, fundada em 1879, 

manteve-se até 1940, e expressava pautas republicanas e nacionalistas. A Revue de 

Paris, fundada em 1894, com perfil ideológico de esquerda, teve entre seus 

diretores o historiador Ernest Lavisse, e publicava desde literatos russos como 

Tolstói até acadêmicos como o filólogo, filósofo e historiador Ernest Renan e o 

sociólogo Celestin Bouglé; foi editada até 1970.15 

Interessante observar que esse processo de crescimento das revistas, na 

França, foi muito característico das décadas 1870 a 1910, quando se criou entre 100 

e 150 revistas novas por década. A década de 1911 a 1920, período da Guerra, 

representa uma baixa muito expressiva, com a criação de apenas 63 títulos. Note-

se, portanto, que as revistas foram extremamente afetadas pela situação política e 

de crise econômica, que colocou os custos de edição e organização em novos 

patamares. A década de 1920 a 1930 representou uma pequena retomada, com a 

criação de 112 revistas. Entretanto, a partir de 1931 e ao longo de todo o século XX, 

a média de criação de revistas por década será inferior a 50. Uma redução 

expressiva que poderia ser explicada por uma certa “saturação” do mercado 

editorial e, particularmente no caso das revistas científicas, pela crescente 

internacionalização, com maior presença das revistas estrangeiras. 16   

 

 

                                                             
13 MOLLIER, J. La revue dans le système editorial. In: PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; 

MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 

43. 
14 MARTIN, M. La revue et son lectorat. L’exemple des Annales Politiques et Littéraires. In: 

PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-

1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 75-79. 
15 CHARLE, C. Revues et jounaux specialisés 1880-1914. In: _____.  Le siècle de la presse (1830-

1939). Paris, Seuil, 2004, p. 169-200. 
16 Cf. TESNIÈRE, V.; BOUQUIN, C. Une morphologie des savoirs. La revue depuis 1800. Revue 

de synthèse, Paris, v. 135, 6ème série, n° 2-3, p.175-202, 2014. 
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1.1.2 A emergência das revistas acadêmico-científicas  

 

 

A proliferação de revistas nos mais diversos meios sociais, políticos e 

intelectuais ocorre, de alguma forma, em simultaneidade com seu crescimento na 

cena acadêmica. Nesse lugar específico ela se forma com algumas particularidades 

e, evidentemente, busca responder aos anseios daquela comunidade.17  

O processo de reformulação geral pelo qual passaram as universidades 

europeias reconfigurou seus papéis.18 Entre 1860 e 1940, reformas inspiradas no 

modelo alemão, com fortalecimento da dimensão da pesquisa, promoveram 

expressivo crescimento e transformação das universidades. Esse crescimento se 

revela no número de instituições, de estudantes, de professores e também de 

disciplinas.19 Para se ter uma dimensão, os professores de ensino superior que na 

França de 1864 eram aproximadamente 900, serão 2200 em 1909; na Alemanha, no 

mesmo período, saltam de 1468 para 3807, e no Reino Unido de 330 para 2355.20  

No caso das disciplinas, trata-se de uma reformulação promovida pelo 

crescimento, pela diferenciação e pela especialização em campos específicos.  As 

ciências humanas, como Psicologia, Sociologia e Etnologia, começam a constituir-

se como disciplinas autônomas. Na História, isso se revela de forma expressiva em 

sua diferenciação efetiva em relação à Filosofia e à Geografia, e sua especialização 

em temas particulares. Essas reformas amplificaram um sistema hierarquizado e 

competitivo, no qual o pertencimento e a representação por grupos tornam-se 

fundamentais à carreira universitária. Em outros termos, está-se tratando da 

configuração do ethos que Pierre Bourdieu definiu como Homo academicus.21  

É nesse contexto universitário bem específico que as revistas serão 

protagonistas na produção e na circulação do conhecimento científico, como não 

ocorrera até então. O quadro das novas disciplinas estabelecidas nas universidades 

                                                             
17 PLUET-DESPATIN, J. Les revues et la professionnalisation des sciences humaines. In: PLUET-

DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. 

Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 318-319. 
18 CHARLE, C. Les changements des conditions de la vie intellectuelle après 1860. In: ____. Les 

intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d’histoire comparée. Paris: Éditions du Seuil, 1996.   
19 CHARLE, C; VERGER, J. A segunda transformação: pesquisa ou abertura social? (1860-1940). 

In: História das universidades. São Paulo : UNESP, 1996.   
20 CHARLE, C. Les changements des conditions de la vie intellectuelle après 1860. In: _____. Les 

intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d’histoire comparée. Paris: Éditions du Seuil, 1996, 

p. 179.   
21 Cf. BOURDIEU, P. Homo academicus. Paris: Éditions de Minuit, 1984. 
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será refletido no âmbito das revistas pela substituição de títulos generalistas por 

títulos especializados. Elas irão se revestir de escopo temático bem definido e serão 

organizadas por círculos de especialistas. Tornar-se-ão um meio de comunicação 

específica para ligar os membros das “comunidades savantes” dispersas na França 

e na Europa. E ainda, se constituirão como uma rede de influências, se tornando 

instrumento de legitimação e de consagração no meio acadêmico. 

A revista científica passará a ser concebida pelos cientistas quase como uma 

imposição, sobretudo quando se buscava diferenciação, distinção de práticas, 

métodos ou teorias no interior do campo disciplinar e no espaço interdisciplinar. 

Este novo veículo tanto ilustrava o dinamismo de um novo domínio de pesquisa, 

quanto servia para demonstrar seu potencial de desenvolvimento. O caso do 

Instituto Louis Pasteur é bastante exemplar, já que os Annales do instituto serão 

publicados antes mesmo de sua fundação oficial como instituição de pesquisa. 

O volume XVIII da Enciclopédia Francesa, dirigida por Lucien Febvre nos 

anos 1930, nos oferece um depoimento marcante.22 Este volume era dedicado à 

civilização escrita, e o capítulo em questão intitulado “Como se edita e se vende 

uma revista: as revistas científicas”. O autor do capítulo, Marc Jacyr, enunciou que 

os “savants” teriam o hábito do trabalho desinteressado, por isso produziriam para 

estas revistas em busca de “vantagens morais”, e não de remuneração. Redigir para 

uma revista acadêmica significava aumentar seu prestígio pessoal, se manter em 

contato com seus pares e ainda receber, por meio das resenhas, a atualização da 

literatura sobre os assuntos que pesquisavam.23 

 Tal perspectiva nos permite apontar para algumas características dessas 

revistas, pelo menos a partir de 1870 até por volta de 1940. Evidentemente, elas 

guardam diferenças entre si, e passaram por diversas transformações ao longo desse 

tempo, como veículos dotados de historicidade que são. Por outro lado, 

compartilham diversas características que as aproximam e nos permitem vê-las 

como um conjunto. Uma visão que é importante para diferenciá-las dos demais 

periódicos, mas também para lançar luz para elementos, sobretudo editoriais, que 

muitas vezes conformam a produção, e para os quais nem sempre se dá a devida 

atenção.  

                                                             
22 Para mais informações sobre a Enciclopédia, conferir o capítulo 5 da presente tese. 
23 JARYC, M. Comment s’edite et se vend une revue : les revues scientifiques . L’Encyclopédie 

Française. La civilisation écrite. Volume XVIII, p. 18.32-13 a 18-32-15.   
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Vistas em seu conjunto, a maioria das revistas acadêmico-científicas, de 

ciências naturais ou humanas, adotou uma composição que, embora assumisse 

nomes distintos de um título para outro, basicamente se dividia em três partes: uma 

parte de artigos originais apresentando resultados de pesquisa; uma parte dedicada 

à crítica, onde as resenhas eram apresentadas em diferentes setores temáticos, e uma 

parte dedicada à crônica da vida científica, na qual se noticiavam eventos e 

congressos de diferentes naturezas.24 Quanto à periodicidade, observa-se grande 

variação, mas as revistas de história e ciências humanas eram em boa parte 

trimestrais. Isso se dá principalmente por dois fatores: tempo de produção longo e 

comunidades reduzidas; e a partir dos anos 1930 associam-se ainda dificuldades 

financeiras.25 

Outro ponto importante é a contribuição da revista para a relativização da 

perspectiva do autor/cientista como indivíduo solitário cujo trabalho se constrói de 

maneira isolada. A revista, diferente do livro autoral, necessariamente expressa um 

trabalho colaborativo. É fato que muitas revistas se constituíam naquilo que 

poderíamos chamar de “revista de autores”. Ou seja, uma revista claramente 

associada com seus diretores, nas quais o corpo editorial não toma papel 

propriamente efetivo. Exemplos eloquentes são a própria Annales d’histoire 

économique et sociale, que se tornara conhecida como a revista de Bloch e Febvre, 

ou a Revue de synthèse, como a revista de Henri Berr.  

Mas de fato a revista científica coloca em atuação vários personagens que o 

livro não comporta. O trabalho do diretor e do secretário são de extrema relevância, 

na seleção dos textos, na organização, e mesmo nas propostas de reformulação.26 

Nesse ponto é interessante chamar atenção também para o comitê de redação. Uma 

revista como a Annales d’histoire économique et sociale já foi fundada estampando 

em sua capa um comitê editorial formado, embora esse fosse pouco atuante e o 

volume de tarefas de fato se concentrasse em seus diretores.  

Nem mesmo a existência de comitês editorias era regra, ao contrário, sua 

adoção pode ser percebida como uma evolução na história da revista acadêmica. A 

                                                             
24 MÜLLER, B. Critique bibliographique et construction disciplinaire: l’invention d’un savoir-faire. 

Genèses: sciences sociales et histoire, Paris, vol. 14, 1994, p. 121-122. 
25 TESNIÈRE, V.; BOUQUIN, C. Une morphologie des savoirs. La revue depuis 1800. Revue de 

synthèse, Paris, v. 135, 6ème série, n° 2-3, p.175-202, 2014. 
26 TESNIÈRE, V.  Histoire et actualité de la revue. Revue de synthèse, Paris, v. 135, 6ème série, n° 

2-3, p.167-174, 2014. 
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Revue archéologique, por exemplo, só contará com um comitê a partir de 1935, 

embora tenha sido fundada em 1844. A Revue historique, cuja publicação original 

é de 1876, também só constituirá um comitê de redação no entre-guerras. 

Globalmente, os vinte anos entre 1880 e 1900 são os de maior florescimento 

de “sociedades savantes” e de revistas especializadas. Entre 1880 e 1914 havia 457 

revistas de ciências na França.27 Os periódicos acadêmicos mais antigos, como o 

Compte rendu de l’Académie des sciences, para as disciplinas científicas, e o 

Journal des savants, para as disciplinas eruditas - cuja fundação remontava ao 

século XVI – já não respondiam às divisões estabelecidas entre as novas disciplinas. 

Além disso, não ofereciam mais um volume suficiente de páginas para absorver 

uma produção de artigos em forte crescimento.28  

Se este período entre 1870 e 1914 foi de uma explosão na criação de novos 

periódicos acadêmicos, no entre-guerras se deu o oposto. As novas revistas não 

estavam institucionalizadas e as antigas tinham dificuldades financeiras de manter 

suas publicações, com as poucas subvenções do Estado ou de bibliotecas. Há que 

se levar em conta ainda a hecatombe que vitimou jovens universitários em razão da 

Primeira Guerra. As dificuldades dos discípulos de Durkheim em fazer reviver a 

Année sociologique ilustram este fenômeno. A principal criação durável em 

ciências humanas deste período é a Annales d’histoire économique et sociale. Mas 

a conjuntura tornou precário o equilíbrio financeiro da revista. Para o primeiro ano, 

a Annales consegue entre 300 e 350 assinantes, dos 800 inicialmente esperados. O 

primeiro número tem tiragem de 2500 exemplares, os seguintes 1300 exemplares, 

mas nos anos subsequentes a tiragem se manterá entre 1000 e 1100. 29 

 

 

 

 

                                                             
27 DUCLARET, V. RASMUSSSEN, A. Les revues scientifiques et la dynamique de la recherche. 

In: PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 

1880-1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 237. 
28 CHARLE, C. Revues et jounaux specialisés 1880-1914. In: ____. Le siècle de la presse (1830-

1939). Paris: Seuil, 2004, p. 184. 
29 CHARLE, C. Revues et jounaux à thème dans l’entre-deux-guerres. In: _____. Le siècle de la 

presse (1830-1939). Paris: Seuil, 2004, p. 349-350. 



37 

 

 

1.1.3 A revista como fenômeno pluridisciplinar 

 

 

Este fenômeno da revisa acadêmica envolveu tanto as ciências naturais 

quanto as humanas.30 Mas é fato que as revistas especializadas ligadas às ciências 

naturais e médicas foram as primeiras a se desenvolver formalmente. Os Annales 

de chimie (Anais de Química), por exemplo, foram fundados ainda em 1789, e 

tiveram o renomado químico Antoine Lavoisier como um de seus primeiros 

editores. A partir de 1816 até 1913, será reconfigurando para Annales de chimie et 

phisyque (Anais de Química e Física), retomando a divisão entre química e física a 

partir de 1914 e assim permanecendo durante quase todo o século XX. 

Com a geografia tem-se a fundação da Revue de géographie, em 1877 – que 

será publicada até 1924 - e principalmente da Annales de géographie - por Vidal de 

la Blache, em 1891 - que será um locus para difusão da geografia humana. No 

campo da economia, a Revue d’économie politique foi fundada em 1887, por 

iniciativa de Charles Gide, professor em Montpellier. Visando alcançar um perfil 

mais acadêmico, ela claramente buscava se afastar do liberalismo militante presente 

no Journal des Économistes, criado em 1880, e que representava o primeiro 

periódico dedicado à economia política na França. Uma das características da Revue 

d’économie politique foi a abertura para o exterior. Nomes ligados à escola histórica 

alemã, como Gustav Schmoller e Lujo Brentano estavam entre os autores 

publicados.31 

 Na psicologia, temos o L’Année psycologique, que, publicado a partir de 

1895 pela editora Alcan, é a primeira revista francesa devotada exclusivamente à 

psicologia. Interessante notar que se trata de uma revista dirigida por Henry Beaunis 

e Alfred Binet, ambos vinculados ao laboratório de psicologia fisiológica da 

Sorbonne. Este laboratório já publicava boletins para divulgar seus trabalhos, e era 

repercutido na Revue philosophique, mas a partir de então ganhará veículo próprio. 

                                                             
30 VINCENT, D. L’homme de Science et le débat publique au XIX siècle. In: KALIFA, D.; 

REGNIER, P.; THERENTY, M.; VAILLANT, A. (orgs.) La Civilisation du journal : histoire 

culturelle et littéraire de la presse française au XIXème siècle. Paris: Nouveau Monde éditions, 2011, 

p. 1491-1498. 
31 LE VAN-LEMESLE, L. Les revues d’économie. In: PLUET-DESPATIN, J; LEYMARIE, M; 

MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 

255-266.  
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32 A própria Revue philosophique, fundada em 1876 por Théodule Ribot, pode ser 

citada neste âmbito de criação de revistas especializadas por disciplinas. Já em seu 

primeiro número publicou artigos de Taine e Spencer, e ainda publicaria títulos de 

Bergson, e mesmo de sociólogos, como Durkheim, ou de historiadores, como 

Seignobos e Lavisse. Embora comportasse esses autores diversos, seu foco era 

claramente a “produção filosófica original”, das mais diferentes escolas, e deixava 

isso claro em seu editorial de lançamento. Interessante também como a revista 

propõe um programa para a disciplina, ao descrever a filosofia como uma “atividade 

de pesquisa”, que como tal deveria se organizar em artigos, resenhas e buscar 

colaboração internacional.33 

 Na sociologia, a Année sociologique, fundada por Émile Durkheim em 

1898, é elemento decisivo para sua própria organização enquanto disciplina na 

França. Lembre-se que o campo da sociologia não estava constituído enquanto tal. 

O Collège de France havia acabado de criar uma cadeira de “Filosofia Social”, a 

Sorbonne oferecia há pouco tempo um curso de “História da Economia Social”, e 

apenas Durkheim oferecia uma cadeira efetivamente nomeada como “Pedagogia e 

Ciências Sociais”, na Universidade de Bordeaux. Nesse cenário, os colaboradores 

da Année sociologique foram formados a partir de laços institucionais e mesmo 

pessoais, envolvendo principalmente jovens. Entre eles, Marcel Mauss, Celestin 

Bouglé e François Simiand.34 

 

 

1.1.4 As revistas acadêmicas de história 

 

 

Para adentrar o campo das revistas acadêmicas de história, é interessante 

lembramos que a emergência das revistas acadêmico-científicas não foi um 

fenômeno tipicamente francês, ao contrário. Como estamos explorando aqui, o 

                                                             
32 CARROY, J.; PLAS, R. L’historiographie et l’épistemologie des premiers psychologues de langue 

française. Autour de l’avant-propos et de l’introduction de la revue l’Année Psychologique (1894-

1895). In : PONT, J. et alli. Pour comprendre le XIXe siècle : Histoire et philosophie des sciences 

à la fin du XIXe siècle. Genève: Leo S. Olschki Editore, 2007, p. 405-422. 
33 PLUET-DESPATIN, J. Les revues el la professionnalisation des sciences humaines. In: PLUET-

DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. 

Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 309; CARBONNEL, C. O. La nassaince de la Revue Historique. 

Une revue de combat. (1876-1885). Revue Historique, Paris, v. 255, 1976, p. 310. 
34 BENTHIEN, R. Interdisciplinaridades: latinistas, helenistas e sociólogos em revistas (França, 

1898-1920). Tese de Doutorado . Programa de Pós-Graduação em História Social. USP. São Paulo, 

2011, p. 15.  
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desenvolvimento das revistas está intrinsecamente relacionado ao crescimento das 

universidades, à especialização e ao desenvolvimento das disciplinas.  

O cenário onde esse processo mais rapidamente se desenvolveu foi 

certamente a Alemanha. Não à toa o primeiro periódico acadêmico de história é o 

alemão Historische Zeitschrift, fundado em 1859 pelo historiador Heinrich von 

Sybel, que havia sido aluno de Leopold von Ranke na Universidade de Berlim. O 

próprio Ranke, nos anos 1830, e Adolf Schmidt nos anos 1840, já haviam criado 

jornais de história que não prosperaram. Sybel dirigiu a Historische Zeitschrift até 

sua morte, em 1895, quando foi substituído por Friedrich Meinecke, que 

permanecerá na direção até a década de 1920. A revista dividia-se em artigos 

resultados de pesquisas originais, boletins bibliográficos, onde se apresentavam as 

resenhas, e relatórios de comissões das academias de ciência. No âmbito dos 

artigos, predominava a história moderna e a história contemporânea, 

particularmente do século XIX, da Alemanha e da Europa.35 

A Historische Zeitschrift estabeleceu um modelo estrutural de periódico 

acadêmico de história, que contribuiu para formatar a disciplina, demonstrou o 

valor da institucionalização e motivou importantes discussões acadêmicas.  Pode-

se dizer que este modelo, mesmo com as devidas adaptações locais, foi seguido na 

França com a Revue historique (1876), na Inglaterra com a English Historical 

Review (1886) e nos Estados Unidos com a American Historical Review (1895).36 

Embora representem contextos bastante distintos, parece-nos plausível afirmar que 

o surgimento dessas revistas marcava mais propriamente um papel de coordenação 

do que de inauguração. Em outros termos, sua fundação seria mais sinal de 

consolidação de um campo, de um grupo de historiadores já relativamente 

autônomos que buscavam um veículo para convergência do diálogo disciplinar, que 

propriamente de ruptura ou enunciação de algo radicalmente novo. 

Para voltarmos ao cenário francês, a Revue Historique, com clara inspiração 

no mesmo título alemão, foi fundada por Gabriel Monod. Antes dela, é preciso 

dizer, a primeira revista de história com pretensões científicas foi inaugurada em 

1866, a Revue des questions historiques. Essa revista buscou seguir, na estrutura, o 

                                                             
35 BENTIVOGLIO, J. C. A Historische Zeitschrift e a historiografia alemã do século XIX. História 

da Historiografia, Ouro Preto, v. 6, p. 81-101, 2011. 
36 STIEG, M. Introduction. In: _____. The origin and development of scholarly historical 

periodicals. Alabama: Univesity of Alabama Press, 1986, p. 3-19. 
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modelo da alemã Historische Zeitschrift, com a planificação em artigos, crônicas e 

boletins bibliográficos. Tratava-se de uma inspiração, entretanto, estritamente 

formal, já que a Revue des Questions Historiques acolheu conteúdos pouco afeitos 

à neutralidade científica que se autoproclamava; seus textos e diretores 

apresentavam claras inclinações a favor da igreja e da monarquia.37 

A Revue historique nasce colocando-se frontalmente contra o tipo de texto 

produzido na Revue des questions historiques. Enquanto uma mostrava-se 

vinculada à interpretação religiosa e às tendências políticas monarquistas, a outra 

buscará enunciar-se como portadora do espírito da objetividade científica e 

francamente republicana. Já no prefácio de seu número inaugural, a Revue 

historique estabelece um compromisso com o que definia como pesquisa 

desinteressada, sem pressupostos morais, filosóficos ou religiosos. Mas também se 

coloca uma missão cívica, de oferecer conhecimento que pudesse servir à nação 

francesa. A reconciliação moral da nação e a renovação dos estudos históricos são 

dois projetos iminentemente ligados à constituição da revista, que se inscreve em 

uma série de rupturas e inovações intelectuais e institucionais. 

 

O estudo do passado da França, que será a principal parte de 

nossa tarefa, tem hoje uma importância nacional, é por ela que 

nós poderemos oferecer a nosso país a unidade e a força moral 

da qual necessitamos, fazendo-o conhecer as tradições históricas 

e as transformações que elas sofreram.38 

 

Note-se que a Revue historique não surge no seio das instituições 

universitárias mais centrais à época, como a Sorbonne, tampouco por iniciativa dos 

historiadores mais renomados, como Ernest Lavisse ou Alfred Rambaud.  Ao 

contrário, a revista é fundada por Gustave Monod, que tinha apenas 32 anos e 

pertencia à recém-fundada Escola Prática de Altos Estudos, e Gustave Fagniez, 

                                                             
37 PLUET-DESPATIN, J. Les revues et la professionnalisation des sciences humaines. In: PLUET-

DESPATIN, J; LEYMARIE, M; MOLLIER, J. (orgs.) La belle époque des revues. 1880-1914. 

Paris: Éditions de l’IMEC, 2002, p. 309 ; CARBONNEL, C. O. La nassaince de la Revue Historique. 

Une revue de combat. (1876-1885). Revue Historique, Paris, v. 255,1976, p. 332. 
38 Tradução da autora. No original: “L’étude du passé de la France, qui sera la principale partie de 

notre tâche, a d’ailleurs aujourd’hui une importance nationale, c’est par elle que nous pouvons rendre 

à notre pays l’unité et la force morales dont il a besoin, en lui faisant à la fois connâitre ses traditions 

historiques et comprendre les transformations qu’elles ont subie. ». In: Revue Historique, n.1; apud, 

MÜLLER, B. Les fondements d’une éthique scientifique en histoire. L’histoire entre la science, 

philosophie et religion. À propos d’une préface de la « Revue Historique ». In : PONT, J. et alli. 

Pour comprendre le XIXe siècle: Histoire et philosophie des sciences à la fin du XIXe siècle. 

Genève: Leo S. Olschki Editore, 2007, p. 426. 
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ligado à Escola de Chartres. Lembremos que Lavisse e Rambaud estavam na 

direção de outras revistas, não estritamente acadêmicas, mas sim nas “grandes 

revues”, destinadas ao grande público intelectual, a Revue de Paris e a Revue Bleu, 

respectivamente.39  

Há, portanto, uma passagem da generalização para a especialização, de 

grandes revistas que atendiam a diversas pautas, inclusive as da historiografia, para 

as revistas especializadas. O que não implicou necessariamente em perda de 

prestígio nas revistas generalistas. Demonstração disso é a continuidade de várias 

delas, como a Revue des deux mondes. Mas certamente significou um deslocamento 

da produção acadêmica para revistas mais especializadas.  Note-se ainda que esse 

caminho da especialização seguirá ocorrendo também dentro das próprias 

disciplinas, sem que as revistas mais gerais saiam de cena. O grande exemplo é a 

própria Revue historique, que fundada em 1876, verá várias revistas de matérias 

específicas, história econômica e social, moderna e contemporânea, medieval, 

serem criadas, sem que ela perdesse sua relevância.  

Para ficarmos no âmbito da história econômica e social, a França vê surgir 

a Revue d’histoire économique et sociale, editada por Marcel Rivière, em 1908. 

Apesar de publicar historiadores, como Henri Hauser e Henri Sée, esta era uma 

revista muito ligada a juristas e economistas, a maioria professores da Faculdade de 

Direito. O principal periódico francês dedicado à história econômica e social e 

propriamente concebido por historiadores será a Annales d’histoire économique et 

sociale, fundada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre. 

A referência à história econômica e social nos dá ensejo para ressaltar que 

esse processo de criação de revistas acadêmicas mais especializadas no interior de 

cada disciplina não foi um fenômeno estritamente francês. Ao contrário, a própria 

Annales, como já foi demonstrado por vários pesquisadores, tinha em seu quadro 

de referência a Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte – Revista 

Quadrianual de História Econômica e Social. Fundada em 1893 pelos jovens 

professores austríacos Stephan Bauer (1865-1934) e Ludo Moritz Hartmann (1865-

1924), ganhou adesão de Georg von Below (1858-1927), um professor alemão já 

bem conhecido e estabelecido, em 1903. 

                                                             
39 CHARLE, C. Revues et jounaux specialisés. 1880-1914. In: _____.  Le siècle de la presse (1830-

1939). Paris: Seuil, 2004, p. 184-186. 
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O pioneirismo desta revista se explica tanto pela posição da Alemanha 

naquele momento, de “vanguarda” na historiografia, quanto pela própria condição 

da subdisciplina história econômica e social. Ela ainda não possuía cadeiras, 

institutos, revistas, e seus promotores estavam dispersos em várias disciplinas e 

faculdades, de história, de direito e de economia. Um pioneirismo que não passou 

despercebido, pois já desde os primeiros números encontram-se nomes como Lujo 

Brentano, Theodor Mommsen, Karl Lamprecht e William Cunningham. E, a partir 

de 1923, contará ainda com artigos de historiadores francófonos, como Henri 

Pirenne e Henri Hauser.40 

  

 

1.1.5 O papel das resenhas nas revistas acadêmicas 

 

 

Um dos elementos das revistas acadêmicas que mais nos interessam aqui, as 

resenhas, ganharão centralidade nos periódicos franceses a partir da Revue critique 

d’histoire et de littérature. Criada em 1866, ela foi dirigida por dois jovens 

filólogos, Gaston Paris e Paul Meyer, ligados à Escola de Chartres, clássica em 

estudos filológicos. Ambos faziam parte de uma geração que trabalhou de forma 

sistemática pelas definições de parâmetros científicos, de métodos para as ciências 

humanas. Que visualizava deficiências no campo científico francês, em comparação 

com o desenvolvimento alemão, e atribui-as à ausência de métodos.41  

A grande novidade da Revue Critique d’Histoire et de Littérature era o fato 

de publicar exclusivamente resenhas. Ao lançar uma revista exclusiva de resenhas, 

Paris e Meyer seguiam uma tendência que havia despontado na Alemanha, com a 

publicação do Jahrbuch für Romanische und Englische Literatur em 1859. Em 

francês, o correspondente de “resenha” é “compte rendu”. Compte rendu tem sua 

acepção original em um sentido administrativo e financeiro: prestar contas. Ao 

longo do século XIX, e principalmente a partir das revistas de literatura, compte 

rendu foi mais fortemente associada com o sentido de apesentar uma análise por 

escrito de uma obra, sobretudo artística. Essa transmutação para a análise de obras 

                                                             
40 SCHÖTTLER, P. Les Annales et la Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte : une 

histoire entrecroisée. In: GRUNEWALD, M. et alli. France-Allemagne au XXe siècle. La 

production de savoir sur l’autre. Vol. 4. Bern: Peter Lang, 2014, p. 127-141. 
41 MÜLLER, B. Critique bibliographique et construction disciplinaire: l’invention d’un savoir-faire. 

Genèses: sciences sociales et histoire, Paris, vol. 14, 1994, p.115-116. 
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também científicas se deu com grande força a partir da publicação de Gaston Paris 

e Paul Meyer na década de 1860.42 

Com o objetivo específico de estabelecer métodos, critérios científicos para 

o tratamento das obras, ela definiu muito claramente quem vislumbrava como seu 

público. A revista se apresentava como formada por comentadores especialistas e 

direcionada a um público especializado. Em suas páginas, a descrição desse público 

é encontrada de forma textual: “Nós escrevemos para trabalhadores já avançados, 

à par dos métodos científicos e que sabem sobre o que nós lhe  falamos”.43 Nota-se, 

portanto, um esforço de distanciamento do leitor comum e do crítico “diletante”, 

ambos apartados do crivo do método científico. No tocante à produção direcionada 

para um público específico, para os pares e não para o público leitor amplo, já se 

observa contornos do que Michel de Certeau, muito depois, apontará como um 

elemento que caracteriza a operação historiográfica em âmbito disciplinar.44 

Esta revista representou uma ruptura efetiva com o modelo canônico da 

crítica literária e é um dos principais elementos do processo de constituição e de 

centralidade da resenha no âmbito da historiografia. Sua originalidade estava menos 

no conteúdo e mais na forma de suas resenhas, marcadas por uma escrita repetitiva, 

estereotipada. Enquanto a crítica literária tradicional era publicada em jornais e 

marcada por uma investigação longa, erudita, a resenha publicada em periódicos 

representa uma mudança de métodos, conceitos, finalidade e forma textual, 

apresentando um discurso fragmentado, de tamanho reduzido e provisório.  

Essa ruptura assenta em uma definição muito precisa do que seria a resenha 

e de quais parâmetros esse gênero deveria seguir. Eles envolviam o conhecimento 

especializado no tema a ser abordado, por parte do autor da resenha; a análise 

centrada em uma obra específica, e não no conjunto dos escritos de seu autor; a 

restrição da análise a fatos comprováveis na publicação; a apresentação de um 

resumo sucinto; e por fim a avaliação da contribuição da obra para o conjunto da 

ciência.  

                                                             
42 ROQUES, G. Défense et illustration du compte rendu scientifique. In: HOLTUS, G; MIRET, F. 

Manuals of Romance Linguistics. Berlin/Boston: De Gruyter, 2015, p. 438-463. 
43 Tradução da autora. No original: “Nous écrivons pour les travailleurs déjà avancés, au courant des 

méthodes scientifiques et qui savent de quoi on leur parlent ». MÜLLER, B. Histoire de comptes 

rendu. Lucien Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin Michel, 2003, p. 120.  
44 CERTEAU, M. A escrita da história. 2ª ed. Rio de Janeiro: 2008. 
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A ambição de padronização da revista, sobretudo nos primeiros anos, se 

revela ainda nas assinaturas das resenhas, que, quando não ausentes, se davam 

apenas por iniciais ou por pseudônimos, a fim de não ressaltar a presença de um 

autor. Toda essa formalização teria contribuído para estabelecer um instrumento de 

controle da produção, permitindo incorporar uma atividade essencialmente literária, 

como se reconhecia a crítica, como uma prática científica.45 Esse novo formato de 

resenha foi parte essencial da política de redação dos principais periódicos de 

ciências humanas surgidos entre fins do século XIX e começo do século XX. Isso 

pode ser observado em diversas revistas, como a Revue Historique e a Revue 

d’histoire moderne et contemporaine no campo da história, e a Année sociologique, 

no campo da sociologia.  

Como estamos apontando, as seções de resenhas dos periódicos são dos 

elementos mais decisivos para fomentar o debate intelectual e contribuir para a 

organização do campo disciplinar nesse momento. A Année Sociologique é um 

exemplo particularmente relevante. Ela consagrou à seção de resenhas espaço e 

papel preponderante, reconhecendo-a como um meio para impulsionar a formação 

da própria disciplina. Fiquemos com seus próprios termos: 

 

O Année Sociologique não tem por objetivo único, nem mesmo 

por principal, apresentar um quadro anual do estado no qual se 

encontra a literatura propriamente sociológica. Assim 

delimitada, a tarefa seria restrita demais e de medíocre utilidade, 

pois os trabalhos desse gênero são ainda muito pouco numerosos 

para que um órgão bibliográfico especial seja necessário aos 

pesquisadores. Nós acreditamos, porém, que os sociólogos 

precisam urgentemente de informes regulares sobre as pesquisas 

feitas nas ciências especiais, história do direito, dos costumes, 

das religiões, estatística moral, ciências econômicas, etc., porque 

aí se encontram os materiais com os quais a sociologia deve ser 

construída. Responder a essa necessidade, tal é, antes de tudo, a 

finalidade da presente publicação.46  

 

 

É fundamental ressaltar que a produção de resenhas como parte de um 

processo de constituição de um campo disciplinar específico não foi restrita à 

                                                             
45 MÜLLER, B. Critique bibliographique et construction disciplinaire: l’invention d’un savoir-faire. 

Genèses: sciences sociales et histoire, Paris, vol. 14, 1994, p. 115-117, 121-122. 
46 Année Sociologique, 1898. Apud BENTHIEN, R. Interdisciplinaridades: latinistas, helenistas 

e sociólogos em revistas (França, 1898-1920). Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em 

História Social. USP. São Paulo, 2011, p. 15.  
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França. Essa presença pode ser verificada em muitos periódicos internacionais, 

como a norte-americana American Historical Review, a inglesa English Historical 

Review e outros periódicos alemães. A Vierteljahrschrift für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte fundada em 1903, dedicou-se à história econômica e social e 

se destacou no cenário da historiografia internacional, entre outras coisas, por 

conferir centralidade à resenha. Essa revista em particular teve influência 

significativa sobre a fundação da Annales d’histoire économique et sociale (AHES) 

em 1929, por Marc Bloch e Lucien Febvre, seja sobre a perspectiva da importância 

da resenha seja sobre o ideal de internacionalização do conhecimento.47 

Além de contar com uma parte específica no interior desses periódicos, em 

muitos casos as resenhas ocuparão o maior número de páginas das revistas. Na 

década de 1930 por exemplo, particularmente na Annales, ou mesmo antes, na 

Revue Historique, a seção de resenhas se configura quase como um inventário da 

produção historiográfica contemporânea. As resenhas não são dedicadas apenas aos 

trabalhos mais expressivos, de historiadores renomados, que impactariam de forma 

ampla o conjunto da produção historiográfica. Ao contrário, resenhava-se vasto 

número de publicações, sobretudo livros, mas também artigos, fossem eles frutos 

de tese de um jovem pesquisador ou obra de um catedrático da Sorbonne ou do 

Collège de France.  

A relevância atribuída às resenhas nesse período pode ser observada a partir 

da própria revista Annales. As resenhas preenchiam mais da metade do total de 

páginas e em muitos números ocuparam mais de dois terços da revista; detinham, 

portanto, espaço privilegiado em relação aos demais tipos textuais. Trata-se de um 

direcionamento claro de seus diretores, eles próprios contumazes produtores de 

resenhas. Entre 1905 e 1961 Lucien Febvre escrevera, em diversas revistas, 1.946 

resenhas – desse total, 1.459 apenas na Annales.48 Sobre a produção de Marc Bloch 

não dispomos de dados absolutos, mas sua atividade nesse campo não parece ter 

sido menor comparativamente à de Febvre. Exclusivamente no caso de textos de 

língua alemã, Bloch resenhara mais de 500 títulos.49 

                                                             
47 ERDMANN, K. Toward a global community of historians: the international historical 

congresses and the international committee of historical sciences, 1898-2000. New York: Berghahn 

Books, 2005, p. 92-93. 
48 MÜLLER, Bertrand. Lucien Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin Michel, 2003, p. 14, 459-

463. 
49 SCHÖTTLER, P. Marc Bloch et Lucien Febvre face à l'Allemagne nazie. Genèses: sciences 

sociales et histoire, Paris, vol. 21, n. 1, 1995, p. 78. 
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Além do aspecto quantitativo, observa-se na Annales uma clara 

compreensão da crítica bibliográfica como mecanismo de desenvolvimento da 

ciência histórica. As ações a que se propunham seus diretores, às quais Lucien 

Febvre chamou “combates pela História”, foram, em parcela expressiva, 

organizadas pela construção dessa crítica.50 Especialmente no caso de Bloch, essa 

compreensão da crítica relaciona-se também com sua postura pessoal; em seus 

próprios termos, um posicionamento reflexivo sobre o ofício de historiador e sobre 

a justificação desse ofício51.  

A presença das resenhas concorre para a definição da identidade do título. 

Nas muitas cartas em que trocavam no processo de edição da Annales d’histoire 

économique et sociale, Bloch e Febvre expressaram sua convicção de que as seções 

de resenhas compunham a parte mais relevante de sua revista, chegando a apontá-

las como as únicas realmente interessantes. Duas afirmações de Febvre, de 1929, 

dão conta dessa relevância: “ ‘A vida científica’. É a parte mais rica e a única 

original de nossa revista [...]”. “ ‘Através dos livros’ [...] as únicas coisa dignas de 

leitura estão lá.”52. 

Trata-se claramente de uma preocupação no sentido de construção de 

legitimidade no interior do campo historiográfico, seja político-institucional, seja 

no sentido teórico-metodológico. A continuidade da citação de Febvre na Annales 

de 1936 marca de forma muito evidente as preocupações que orientam sua prática 

de escrita de resenhas: 

 

[...] – Meu ponto de vista não muda. Um livro novo sobre a minha 

mesa, um livro de historiador: eu o tomo como testemunho de 

certo estado de espírito em relação à história. Qual é este estado 

de espírito? Se quisermos ainda, qual concepção de história a 

obra traduz? 

Em que medida ele serve à causa de uma história plenamente 

livre de todas as amarras que as necessidades escolares colocam 

em seu entorno? Em que medida ele se aproxima desse ideal de 

história humana, total e articulada, sintética e viva, que é aqui a 

                                                             
50 Cf. BURGUIÈRE, A. Histoire d'une histoire: la nassaince des Annales. In: CLARK, S. (org.). The 

Annales School Critical Assessements. London: Routledge, 1999, p. 42. 
51 BLOCH, M. História e historiadores. Textos reunidos por Étienne Bloch. Lisboa: Ed. Teorema, 

1998, p. 107.  
52 Tradução da autora. No original: « « La vie scientifique ». C’est la partie la plus riche et la seule 

originale de notre revue».  « À travers les livres [...] Les seules choses lisibles sont là. »  BLOCH, 

M.; FEBVRE, L. Correspondance. Tome I. Nassaince des Annales. 1928-1933.Édition établie et 

presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 1994, p. 132, 189. É importante dizer que, como nos 

informa o editor, o último trecho dessa citação, que aparece em uma carta de Febvre a Bloch em 

setembro de 1929, encontra-se com dois grifos no original, feitos pelo próprio Febvre. 
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nossa e que, de minha parte, defendo, talvez algumas vezes com 

um pouco de despeito e irritação ao ver quanto os progressos são 

lentos, quanto os historiadores resistem a solicitações que não são 

de um homem, mas do tempo e da vida mesma.53 

 

 

À medida que compõem a crônica regular das revistas, as resenhas 

manifestam a especificidade delas, tornam-se enunciadoras de seu espírito. 

Particularmente no caso das revistas científicas de ciências humanas, observa-se 

que essa enunciação, essa tomada de posição de determinado grupo a partir das 

revistas, constituiu-se como elemento estratégico de atuação na cena universitária. 

A multiplicação dessas revistas e a presença das resenhas como conjunto de textos 

enunciadores de suas pretensões podem ser vistas como uma questão intrínseca à 

abordagem disciplinar cada vez mais especializada. 

Com a expansão do campo intelectual, não se tem apenas mais intelectuais 

escrevendo livros, mas mais intelectuais publicando artigos em revistas e fundando 

novas revistas. Aqui então a intensificação do papel da crítica encontra sentido 

imediato. Se o campo cresce de forma vertiginosa, colocar-se nele, organizá-lo, 

setorizá-lo, “separar os nossos dos outros”, para nos aproximarmos dos termos de 

Febvre, torna-se tarefa fundamental. 

Importante dizer que, embora as disciplinas e o mercado editorial tenham se 

transformado ao longo de todo o século XX, os periódicos acadêmicos que 

produzimos atualmente seguem a base e a estrutura estabelecidos por esses 

periódicos no fim do século XIX. A maior parte das revistas, sobretudo as de 

ciências humanas, ainda se estrutura em artigos originais e resenhas, se organiza 

em comitês editoriais, e responde às mesmas funções de divulgação e promoção da 

discussão científica no interior de campos disciplinares específicos. Evidentemente, 

há características que não pertenciam ao processo editorial e que hoje são tratados 

como fundamentos em quase todas as revistas. Referimo-nos particularmente ao 

                                                             
53 Tradução da autora. No original: “_Mon point de vue ne change pas. Un livre nouveau sur ma 

table, un livre d’historien : je le prends comme témoin d’un certain état d’esprit vis-à-vis à l’histoire. 

Quel est cet état d’esprit ? Si l’on veut encore, quelle conception de l’histoire traduit l’ouvrage ? 

Dans quelle mesure se rapproche-t-il de cet état ideal d’histoire humaine, totalitaire et articulée à la 

fois, synthétique et vivante, qui est ici le nôtre et que, pour ma part, je défends avec, peut-être, 

quelquefois, un peu de dépit et d’irritation à voir combien les progrès sont lents, combien les 

historiens resistent à des sollicitations qui ne sont pas celles d’un homme, mais celles du temps et 

de la vie elle-mêmme. FEBVRE, L. Pro domo nostra: à quoi sert la critique? Annales d’histoire 

économique et sociale. Paris, v. 8, n. 37, 1936, p. 54-56.  
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princípio da busca de objetividade/neutralidade na escolha das publicações. A 

avaliação cega de artigos por pares, sem conhecimento da autoria dos trabalhos, é 

um mecanismo que sequer se colocava como questão.   

Há diferenças expressivas também no âmbito das resenhas. A ideia de a 

revista ter na resenha uma expressão, uma voz de sua representatividade de um 

grupo de interlocutores específico, é bastante clara até a primeira metade do século 

XX. Como se verá na próxima seção, uma mesma obra era frequentemente 

resenhada por diversas revistas, mesmo por revistas de temática próxima. Uma 

situação que nos parece bastante distinta de nosso mercado editorial 

contemporâneo, em que apenas obras excepcionais ganharão resenhas em diversos 

periódicos.  

Outro elemento bastante distinto de nossa cena contemporânea, para o qual 

vale chamar atenção, é o status acadêmico dos produtores de resenhas nas revistas 

científicas. Na primeira metade do século XX esta era uma atividade para a qual 

pesquisadores renomados se dedicavam, a análise das resenhas sobre Bloch e 

Febvre nos darão vários exemplos disso. Entre nós, na França e no Brasil pelo 

menos, a produção de resenhas, na maior parte dos periódicos, se tornou uma tarefa 

de doutorandos, de jovens pesquisadores. Essa característica, associado com o 

espaço físico muito menor que ocupam nas revistas, talvez permita afirmar que, a 

partir da segunda metade do século XX, a resenha foi desencantada, deixou seu 

período de belle époque para ocupar espaço bem mais tímido. 
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1.2 “CARTOGRAFIA” DAS RESENHAS SOBRE FEBVRE E BLOCH 

 

  

Nesse contexto em que a resenha e os periódicos representavam, como se 

demonstrou até aqui, um espaço tão central no campo disciplinar da história, nosso 

interesse principal é compreender os lugares ocupados po Marc Bloch e Lucien 

Febvre. Não só como produtores de resenhas e editores de revistas, como vimos 

acima e como esses historiadores são mais comumente citados, mas na condição 

inversa, de autores sobre os quais se produziram resenhas em diferentes periódicos. 

Pelo fato de estarmos trabalhando nesta tese com um número expressivo de textos 

- 164 resenhas, publicadas por 125 autores distintos, em 75 periódicos54 – a busca 

por uma visão do conjunto nos pareceu fundamental. A ideia não é estabelecer 

padrões gerais para a produção dessas resenhas, mas sim produzir um mapeamento, 

ou uma cartografia, realçando os que esses textos têm em comum, além do mero 

fato de serem resenhas sobre Bloch e Febvre. 

 Para a construção desse mapeamento, foi indispensável lançar mão de 

categorias e classificações. A primeira categoria estabelecida buscou conhecer os 

tipos de periódicos localizados, já que o critério “revistas acadêmicas” havia sido 

ampliado. Indexamos individualmente os periódicos distribuindo-os em cinco 

tipos: acadêmicos/científicos, profissionais/institucionais, de cultura geral, 

imprensa cotidiana e ainda religiosas. A definição desses tipos e sua atribuição a 

cada periódico obedeceu principalmente aos trabalhos dessa natureza disponíveis 

na literatura francesa55. Quando não foi possível reproduzi-los, a indexação foi 

orientada pelas informações impressas nos frontispícios das revistas. Pela própria 

natureza dos periódicos, estas revistas comportam sombreamentos entre uma 

categoria e outra. Alguns periódicos facilmente poderiam corresponder a duas 

categorias. Por exemplo, ao mesmo tempo ser vista como profissional/institucional 

e religiosa. Trata-se, portanto, de uma classificação que comporta algum nível de 

                                                             
54 A informação detalhada sobre a construção desse banco de dados está disponível na Introdução 

da presente tese. 
55 Trabalhamos basicamente com as classificações construídas por Valérie Tesnière em seus 

trabalhos e pelo conjunto de autores do livro Belle Époque des Revues, ambos amplamente 

referenciados na seção anterior deste capítulo. A classificação individual de cada uma das revistas 

está explicitada no Apêndice da presente tese.  
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arbitrariedade, e que não tem outro fim senão tornar este amplo cenário mais 

inteligível.  

A primeira categoria utilizada corresponde às revistas acadêmico-

científicas, ou seja, aquelas ligadas ligados a pesquisadores de universidades ou 

outras instituições científicas, com as características exploradas na seção anterior. 

Outra categoria é a que chamamos de profissional/institucional, na qual reunimos 

revistas que não estão diretamente associadas com a produção científica, mas que 

buscam promover o diálogo, ou divulgar informações relevantes para os membros 

de determinada associação ou instituição. Exemplos desse tipo 

“profissional/institucional” são os boletins de sociedades de determinada categoria, 

como a Bulletin de la Société de linguistique de Paris ou o Bulletin de la Société 

des professeurs d'histoire et de géographie de l'enseignement public. Ou ainda, 

publicações como a Revue Millitaire, institucional do exército francês.     

Trabalhamos também com outros três tipos de periódicos: imprensa 

cotidiana, cultura geral e religiosa. Imprensa cotidiana, como o nome já prenuncia, 

abarca principalmente jornais diários ou semanais de ampla circulação, como é o 

caso do Le Journal, editado em Paris, Le Progrès, de Lyon, e Le Populaire, de 

Nantes. Como religiosos, foram reunidos os periódicos associados a instituições ou 

congregações religiosas, como é o caso da Études, publicada pelos padres da 

Companhia de Jesus, ou da Revue des Jeunes, dedicada à juventude católica 

francesa. Por fim, como revistas de cultura geral, reunimos sobretudos os títulos 

voltados para um público erudito, mas não especialista, periódico dedicados a 

temais culturais diversos, absorvendo da crítica literária à análise política, como é 

o caso da Revues des lectures e da Annales politiques et littéraires. 

O gráfico a seguir, construído a partir dessa classificação dos periódicos, 

mostra que a ampla maioria das resenhas foi publicada em periódicos acadêmico-

científicos. Trata-se de 116 resenhas, ou 71% do total de 164, sendo 60 resenhas 

sobre obras de Marc Bloch e 56 sobre obras de Lucien Febvre. As revistas de cultura 

geral ocupam o segundo lugar no número publicações, com 16 (10%) resenhas, e 

são seguidas pelas profissionais/institucionais com 12 (7%), pelas religiosas com 

10 (6%), e pela imprensa cotidiana com 8 (5%).  
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Figura 1 - Distribuição de resenhas por tipos de periódicos 

 

 

Essa concentração massiva das resenhas nos periódicos acadêmico-

científicos, reflete e exemplifica muito claramente a emergência e o crescimento da 

revista acadêmico-científica entre 1870 e 1940, como vimos explorando aqui. 

Lucien Febvre e Marc Bloch, assim como a maior parte dos acadêmicos que lhes 

eram contemporâneos, fossem eles historiadores, linguistas, geógrafos, sociólogos 

ou outros especialistas, tiveram sua produção divulgada e debatida particularmente 

em periódicos científicos.  

É relevante explorarmos também os quase 30% de resenhas que estão 

distribuídas entre os outros tipos de periódicos. Evidentemente, não se trata de um 

número desprezível. Sua presença mostra que embora a revista científica seja o 

locus principal da publicação científica, universitária, ele não exerceu nenhum 

monopólio. O que estes dados, vistos em conjunto, nos revelam, é a disseminação 

da produção dos historiadores profissionais para um público distinto do acadêmico 

ou especialista. E, nesse ponto, as revistas de cultura geral, que ocupam o segundo 

lugar no quantitativo de resenhas pode ser mais facilmente compreendido.  

Outro fato que merece destaque, é que a presença de resenhas nesses outros 

tipos de periódicos não é uniforme entre as obras, tampouco entre os autores. Note-

se que no âmbito das revistas acadêmicas, temos uma divisão bastante proporcional 
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entre resenhas sobre Marc Bloch e sobre Lucien Febvre. Situação bem distinta dos 

demais tipos de periódicos, em que a presença de Bloch é bastante reduzida. Entre 

os periódicos profissionais, Febvre ocupa o dobro do espaço; entre os religiosos e 

de cultura geral, a diferença chega a quatro vezes mais; enquanto na imprensa 

cotidiana, o nome de Bloch nem mesmo figura.  

 Este quadro nos parece demonstrar maior capilaridade, maior 

conhecimento de Lucien Febvre do que de Marc Bloch por parte de um público 

mais amplo. Uma evidência empírico-analítica que na realidade reforça o que ampla 

produção historiográfica já demonstrou. Febvre não apenas era mais velho, como 

ocupará espaços mais centrais e de evidência pública, como o Collège de France 

ou a Enciclopédia Francesa. Por outro lado, essa explicação a partir do 

posicionamento da carreira de cada um revela apenas parte da questão. É 

fundamental ressaltar que há elementos nos próprios livros produzidos por cada um 

que claramente concorreram para maior ou menor discussão entre um público não 

acadêmico. Esses elementos variam do tema abordado ao estilo de escrita e 

argumentação, ou ainda, da coleção, editora ou momento em que é publicado. 

Como cada um desses elementos influíram na configuração do quadro de resenhas 

de cada obra, poderá ser acompanhado em detalhe nos próximos capítulos. Aqui, 

podemos evocar rapidamente dois exemplos eloquentes. Martinho Lutero, um 

destino, atraiu grande interesse das revistas religiosas, e O Reno, com toda a 

situação cultural e da geopolítica fraco-germânica que o envolve, teve grande 

proporção de resenhas em periódicos não-acadêmicos, incluindo um ligado ao 

exército francês. 

Esses periódicos que compõem o banco de dados foram submetidos ainda a 

um segundo tipo de indexação, buscando avaliá-los por áreas do conhecimento. O 

objetivo era particularmente identificar quais as áreas/disciplinas pelas quais as 

obras de Marc Bloch e Lucien Febvre circularam. Haveria uma distribuição entre 

várias disciplinas ou, ao contrário, haveria uma limitação à história? 56 Uma das 

dificuldades dessa classificação por áreas de conhecimento é que diversas revistas 

                                                             
56 O critério para esta classificação foi o mesmo utilizado para a classificação por tipo, ou seja, 

associação de bibliografia sobre periódicos na primeira metade do século XX com as informações 

disponíveis nos elementos extratextuais dos próprios periódicos, como capa e contracapa. Nesse 

caso, utilizamos ainda as informações bibliográficas sobre os periódicos disponíveis no catálogo 

geral da Biblioteca Nacional Francesa. A indexação de cada um dos periódicos também está 

disponível no Apêndice desta tese. 
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se dedicavam a mais de uma área, particularmente no âmbito da história. Desta 

forma, optamos por construir a análise em duas dimensões, inicialmente agrupando-

as em grandes áreas, e em seguida distribuindo-as de maneira mais detalhada.  

O gráfico a seguir mostra que há uma grande concentração no âmbito da 

história, com 98 resenhas, 60% do total, seguida por cultura geral, com 18 resenhas 

(11%) e religião (6%). Interessante observar também que nos periódicos de religião, 

cultura geral e cotidiano as resenhas se concentram em obras de Febvre, enquanto 

nas demais áreas essa divisão é mais equilibrada. O que espelha a situação da 

divisão por tipos de periódicos já apontada. Ou seja, entre as revistas devotadas a 

disciplinas específicas, como história, geografia, ou ciências sociais, a presença de 

ambos os autores é mais equilibrada. Quando se trata de temas não necessariamente 

relacionados a uma disciplina específica, a presença de Marc Bloch é mais reduzida.   

 

 

 

Figura 2 - Distribuição de resenhas por áreas de conhecimento dos periódicos 
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 Essa grande concentração na área de história, todavia, camufla a existência 

de diversos periódicos que tinham um caráter mais interdisciplinar, envolvendo 

mais de uma área, como dito acima. Das 98 resenhas publicadas em periódicos da 

área de história, 63 estão em periódicos que podem ser considerados isoladamente 

como de história. Entre as demais, 9 foram publicadas em periódicos de história e 

literatura, 8 em história e religião, 6 em história e filologia, 5 história e geografia, 

4 história e direito, e ainda história e cultura geral, história e economia e história e 

filosofia, com uma resenha em cada periódico. 

 Como apontamos acima, o final do século XIX assistiu a uma explosão do 

formato revista, que assumirá um lugar central nos meios acadêmico-científicos. É 

interessante observar como isso se manifesta claramente em nosso corpus 

documental. Com exceção das 8 resenhas publicadas na imprensa cotidiana - jornais 

propriamente ditos - todas as outras estão em periódicos que podem ser 

classificados como revistas. Também é muito evidente neste corpus a prevalência 

dos termos “revue”, que ganharam supremacia no século XIX ante os mais 

tradicionais “bulletin” e “journal”, face o mais específico “annales”. Analisando os 

títulos dos 68 periódicos de língua francesa (franceses e belgas), que compõem este 

conjunto, observamos que 31 empregam “revue”, ante 5 “annales”, 5 “bulletin” e 

5 “journal”. 

 Outra característica que chama muita atenção nesse conjunto de resenhas é 

a grande dispersão; são 164 resenhas distribuídas em 75 periódicos. Mais da metade 

dos periódicos listados, 45 no total, publicaram apenas uma resenha sobre algum 

livro de um dos dois autores. Indício expressivo de que Febvre e Bloch não 

desfrutavam de um status privilegiado nesses títulos. Eles não produziram um 

acompanhamento sistemático do conjunto da produção destes autores. A publicação 

de resenhas nesse subconjunto de periódicos, ao contrário, associava-se ao interesse 

despertado pela temática específica explorada em cada um dos livros. 

 O quadro 1, abaixo, demonstra o outro subconjunto, composto por 30 

periódicos, que publicaram 2 ou mais resenhas. Como se pode observar, as revistas 

que mais publicaram resenhas sobre as obras de Bloch e Febvre foram a Revue 

historique e a Revue critique d’histoire et de littérature, a primeira a mais clássica 

revista acadêmica de história na França, e a segunda a mais importante revista 

acadêmica dedicada especificamente a resenhas, como já apontamos acima.  
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Outro ponto que se ressalta neste quadro é o fato de que todas os periódicos 

que publicaram mais de 5 resenhas são revistas de história, acadêmicas ou 

profissionais, nacionais ou regionais.  Ainda no âmbito desse conjunto de onze 

periódicos com mais de cinco resenhas publicadas, chama atenção o fato de que 

quase todos são revistas editadas ainda hoje, com duas exceções pontuais, o Bulletin 

de la Société des professeurs d'histoire et de géographie de l'enseignement public, 

iniciado em 1910 e encerrado em 1965, e a Revue critique d'histoire et de 

littérature, iniciada em 1866 e concluída em 1935. Importante ressaltar também que 

nesse conjunto de 30 periódicos não se tem apenas revistas francesas, mas também 

a Historische Zeitschrift, a English historical review, e as belgas Revue belge de 

philologie et d'histoire, Académie royale de Belgique e Archives belges. 

  

 

Quadro 1 – Resenhas por periódicos* 

Títulos dos periódicos 

Resenhas  

sobre 

Bloch 

Resenhas 

sobre 

Febvre 

Total 

Revue historique 4 6 10 

Revue critique d'histoire et de littérature 3 4 7 

Bibliothèque de l´École des Chartes 3 3 6 

Historische Zeitschrift 2 4 6 

Revue belge de philologie et d'histoire 3 3 6 

Revue de synthèse historique – 

Revue de synthèse 

3 3 6 

Revue d'histoire de l'Église de France 3 3 6 

Annales de Bretagne 4 1 5 

Annales d'histoire économique et sociale - 

Annales d'histoire sociale – Mélanges 

d’histoire sociale 

2 3 5 
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Bulletin de la Société des professeurs 

d'histoire et de géographie de 

l'enseignement public  

3 2 5 

Revue d'histoire moderne et contemporaine 

– Revue d'histoire moderne  

1 4 5 

Annales du midi: revue de la France 

méridionale 

3 1 4 

Revue d'économie politique 1 3 4 

Annales de géographie 1 2 3 

English historical review 3 
 

3 

Études - Publiés par des Pères de la 

Compagnie de Jésus 

1 2 3 

L'Année sociologique 1 2 3 

Le Journal des sçavans 3 
 

3 

Le moyen âge 2 1 3 

Mercure de France 1 2 3 

Revue des sciences religieuses 2 1 3 

Revue historique du droit français et 

étrangère 

3 
 

3 

Académie royale de Belgique 
 

2 2 

Archives belges 
 

2 2 

Journal de psychologie normale et 

pathologique 

1 1 2 

La Géographie: bulletin de la Societé de 

géographie  

 
2 2 

Le Correspondant 
 

2 2 

Les Annales politiques et littéraires 1 1 2 
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Les nouvelles littéraires, artistiques et 

scientifiques 

 
2 2 

Revue du Nord 1 1 2 

Total de Periódicos: 30    

* Listados apenas os periódicos que publicaram duas ou mais resenhas. 

 

 

 

Resta-nos perguntar sobre os autores das resenhas. Como foi dito acima, 

temos um número total de autores ainda mais vultuoso que o número de revistas: 

125 autores distintos, o que daria uma média de 1,3 resenhas por autor. A média, 

contudo, não é um bom critério aqui, em função disso, buscamos evidenciar onde 

havia maior concentração. Como demonstra o quadro 2, o grupo de autores que 

produziram mais de uma resenha é ainda mais restrito que o número de revistas, 

correspondendo a 24 pessoas. 

 

 

Quadro 2 – Resenhas por autores** 

Autores 
Resenhas 

sobre Bloch 

Resenhas 

sobre Febvre 
Total 

HAUSER, Henri 2 3 5 

BLOCH, Marc  
 

5 5 

FEBVRE, Lucien 4 
 

4 

PFISTER, Christian 1 3 4 

SÉE, Henri 3 1 4 

CALMETTE, Joseph 2 1 3 

GANSHOF, François Louis 3 
 

3 

BOURDON, Jean 
 

2 2 
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**Listados apenas os autores que publicaram duas ou mais resenhas. 

 

 

Ao longo dos próximos quatro capítulos, abordaremos cada um desses 

autores individualmente, explorando o conteúdo de suas resenhas. Por hora, nossa 

perspectiva foi principalmente a de tentar delinear quais características esses 

resenhistas teriam em comum. Diversos aspectos podem ser pontuados, como o fato 

de, em sua maioria, serem historiadores, ainda que também tenhamos geógrafos, 

arqueólogos e sociólogos. Mas a que nos parece mais reveladora, e que também 

aponta para uma dinâmica das resenhas nesse momento, é a proximidade entre o 

BOURRILY, Victor-Louis 
 

2 2 

CHAMPEAUX, Ernest 1 1 2 

DEMANGEON, Albert 1 1 2 

FREDERIC, Paul 
 

2 2 

GAUTHIER, Léon 
 

2 2 

HALBWACHS, Maurice 1 1 2 

LEQUEUX, A. 1 1 2 

LEUILLIOT, Paul 
 

2 2 

LINDEN, Hermann Vander 
 

2 2 

LONCHAY, H. 
 

2 2 

PERROT, Ernest 2 
 

2 

R. 
 

2 2 

REINACH, Salomon 1 1 2 

TONNELAT, Ernest  2 2 

VALLAUX, Camille 
 

2 2 

WEULERSSE, Georges 2 
 

2 

Total de Autores: 24 
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resenhista e o resenhado. Proximidade intelectual, bem entendido, mas que se 

construir por ligações que a partir de círculos distintos. Podemos destacar alguns 

deles. 

Henri Hauser (1866-1946), que encabeça a lista com cinco resenhas, duas 

sobre livros de Bloch e três sobre livros de Febvre, era bastante próximo de ambos. 

Historiador dedicado à história econômica, professor na Sorbonne, integrará o 

primeiro comitê de redação da revista Annales. Do mesmo comitê, podemos 

destacar o geógrafo Albert Demangeon (1872-1940), que inclusive divide a autoria 

de O Reno com Lucien Febvre. Também geógrafo, Camille Vallaux (1870-1945), 

ligado à “escola” de Vidal de la Blache. 

No círculo da Annales, podemos destacar ainda a presença de Paul Leuilliot 

(1897-1987), que atuou como secretário da revista ao longo de toda a década de 

1930. Alguns desses personagens cruzam as trajetórias dos nossos autores em mais 

de uma ocasião. É o caso de Maurice Halbwachs (1877-1945), integrante do comitê 

de redação da Annales e colega de Bloch e Febvre na Universidade de Estrasburgo, 

ou ainda, de Christhian Pfister (1857-1933), diretor e futuro reitor responsável pela 

nomeação de Bloch e Febvre na mesma universidade, e diretor da Revue Historique 

quando Bloch lá assinava seu boletim histórico sobre obras germânicas.  

Temos ainda o caso de Henri Sée (1864-1936), historiador especialista em 

história econômica, que construiu importante obra sobre a formação do capitalismo, 

e era ainda diretor da revista regional de história Annales de Bretagne, onde 

publicou suas quatro resenhas. Entre os medievalistas temos Joseph Calmette 

(1873-1952), que assim como Sée era diretor de uma revista regional de história, a 

Annales du Midi, e nela publicou suas três resenhas. Também medievalista era 

François-Louis Ganshof (1895-1980), belga autor de uma obra que foi estudada ao 

longo de todo o século XX. Há ainda outros nomes importantes nesta lista, como o 

especialista em literatura alemã e professor do Collège de France, Ernest Tonnelat 

(1877-1948), que fora ainda um apoiador da candidatura de Lucien Febvre a esta 

instituição.57 Ou Salomon Reinach (1858-1933), arqueólogo próximo à escola 

                                                             
57 Mais informações sobre estes autores são exploradas nos próximos capítulos da presente tese. Cf. 

também:  www.data.bnf.fr ; CHARLE, C. Le Collège de France. In: NORA, P. (org). Les Lieux des 

mémoires. Tome II. Paris: Gallimard, 1983; Idem.  Les professeurs de la Faculté des Lettres de 

Paris : dictionnaire biographique (1809-1908). v. 1. Paris: CNRS/INRP, 1985; Idem; Les 

professeurs de la Faculté des Lettres de Paris : dictionnaire biographique (1909-1939). v. 2. 

Paris: CNRS/INRP, 1986.  
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durkheimiana, diretor do Museu de Antiguidades Nacionais e da Revue 

Archéologique, onde publicou suas duas resenhas.58 

O melhor exemplo certamente são os próprios autores. Febvre e Bloch, 

desde seus primeiros anos como colegas na Universidade de Estrasburgo, 

produziram resenhas um sobre o outro. Algo que se repetiria ao longo das décadas 

de 1920 e 1930, e faria de Bloch o principal resenhista de Febvre, e vice-versa.  

Mesmo que, na maior parte das obras, o conteúdo versasse sobre temas bem 

distintos de suas pesquisas particulares.  

Essa produção cruzada e a proximidade entre os autores são indícios 

importantes do fato de que o processo de produção de resenhas não é movido de 

forma completamente espontânea. diversos fatores estão envolvidos na decisão de 

um resenhistas publicar uma resenha sobre determinada obra. Entre eles, está a 

própria atuação do autor do livro no seu processo de divulgação. No caso de Marc 

Bloch e Lucien Febvre, essa ligação direta, por meio do envio de obras, do convite 

para a produção de resenhas a autores e a revistas, será marcante, como veremos 

com vagar nos próximos capítulos. 

 

                                                             
58 BENTHIEN, R. Os durkheimianos no musée des antiquités nationales: sobre redes intelectuais e 

diálogos interdisciplinares (França, Terceira república). Revista de História. São Paulo, nº 167, p. 

53-74, julho / dezembro, 2012. 
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PARTE II: POR UMA HISTÓRIA GEOGRÁFICA 

E SOCIOLÓGICA 
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2. UMA TESE E UMA POLÊMICA: A HISTÓRIA REGIONAL 

DO FRANCO-CONDADO E A TERRA E A EVOLUÇÃO 

HUMANA (1911-1922) 

 

 

2.1 A HISTÓRIA REGIONAL DO FRANCO-CONDADO 

 

 

2.1.1 A construção da tese  

 

 

Em 1911, na Faculdade de Letras da Universidade de Paris, Lucien Febvre 

(1878-1956), aos trinta e três anos, defendia o trabalho que iria marcar sua entrada 

na carreira acadêmica de historiador. Intitulada Philippe II e o Franco Condado : a 

crise de 1567, suas origens e suas consequências. Estudo de história política, 

religiosa e social, o volume com quase 800 páginas dedicava-se à história da região 

do Franco Condado, no leste da França, fronteira com a Suíça, na segunda metade 

do século XVI.  

O processo de construção da tese e os caminhos nela percorridos estavam 

fortemente relacionados com a trajetória pessoal de Febvre até aquele momento. 

Membro de uma família originária da Alsácia, também no leste da França, Febvre 

começou seus estudos superiores na Faculdade de Nancy em 1896.1 Como a maior 

parte dos jovens franceses de família letrada e com posses, Febvre transferiu-se para 

Paris, onde cursou o prestigiado liceu Louis-le-Grand, preparando-se para o 

concurso da não menos prestigiada École normale supérieure - ENS. A ENS foi, e 

atualmente ainda é, um dos mais importantes locais de formação para parcela 

expressiva da intelectualidade francesa. Lá, Febvre foi aluno, por exemplo, de Vidal 

de la Blache. Em 1902, foi aprovado na Agrégation, uma espécie de concurso do 

Estado francês, que garantia colocações como professor em liceus (escolas de nível 

médio) e em faculdades. A Agrégation era, naquele momento, um caminho natural 

para os egressos da ENS, encerrando o ciclo de estudos superiores. Importante 

lembrar que não havia, naquele momento, a Agrégation apenas em história, mas em 

história e geografia, o que, portanto, demandava conhecimentos em ambas as áreas.  

                                                             
1 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 12. 
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A atuação de Febvre como professor começa, portanto, em 1902, aos vinte e 

quatro anos, no liceu de Bar-de-Luc, na região da Lorena, transferindo-se em 1907 

para o liceu de Besançon. Como professor universitário, sua carreira se inicia em 

1912, na Faculdade de Letras de Dijon, já após a defesa da tese de doutorado.2  

As pesquisas para a tese iniciaram-se entre 1903 e 1906, período em que  

Febvre tornou-se bolsista da Fundação Thiers, uma instituição que subvencionou 

pesquisas de diversos jovens doutorandos. Os primeiros textos publicados por 

Febvre serão, assim, produzidos antes da tese. A partir de 1905, Febvre colaborará 

de forma frequente com a Revue de synthèse, fundada em 1900 por Henri Berr, 

sobre quem ainda falaremos adiante. Estes primeiros textos são exatamente sobre a 

região do franco-condado, geografia e história econômica. Entre conferências, 

necrológios, artigos, notas e resenhas curtas, Febvre publicou 60 itens antes de sua 

tese, entre 1903 e 19103. Já se avista aqui duas caracaterísticas que serão marcantes 

em toda sua carreira: o grande volume de produção textual e a dedicação à escrita 

de críticas bibliográficas no formato de resenhas. 

Febvre foi orientado pelo renomado historiador Gabriel Monod (1844-1912), 

professor da Universidade de Paris (Sorbonne) e diretor da Revue historique.  A 

dedicatória do texto final é ao próprio Monod, a quem Febvre chama de « meu 

mestre », ao lado do amigo feito no liceu Louis-le-Grand que o acompanhará 

durante toda a vida, o psicólogo Henri Wallon. O júri, ou banca de avaliação, 

presidida por Gabriel Monod, foi composto também pelos historiadores: Christian 

Pfister (1857-1923), de quem ainda falaremos muito aqui; Ernest Denis (1849-

1921), especialista em história moderna; Gustave Bloch (1848-1923), especialista 

em história antiga e pai de Marc Bloch; além do historiador e  geógrafo, colaborador 

de Vidal de la Blache, Lucien Gallois (1857-1941), e do historiador e linguista 

Augustin Gazier (1844-1922).4 

A construção da tese de Febvre é feita em um ambiente de constantes 

discussões entre historiadores e geógrafos, e este é um ponto importante, para se 

acompanhar com atenção. Ela foi claramente marcada por ampla pesquisa de fontes 

                                                             
2 MÜLLER, B. Bibliographie des travaux de Lucien Febvre. Paris: Armand Colin, 1990, p. 27.  
3 Ibidem, p. 33-39. 
4 CHARLE, C.  Les professeurs de la Faculté des Lettres de Paris : dictionnaire biographique 

(1809-1908). Paris: CNRS/INRP, 1985. (v.1) ; ____. Les professeurs de la Faculté des Lettres de 

Paris : dictionnaire biographique (1909-1939). Paris: CNRS/INRP, 1986. (v.2) ; FEBVRE, L. De 

la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et annotées par Jacqueline 

Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 9. 
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em diversos arquivos de Paris e do interior, listados logo na abertura da edição 

original. Além da Biblioteca Nacional em Paris, Febvre trabalhou em arquivos 

municipais de Besançon e em arquivos departamentais do Doubs, na região do 

Franco-Condado.5 Um trabalho documental de tal fôlego que motivou a publicação 

de um volume separado, uma tese complementar, a partir de uma reunião de 

documentos comentada, intulada Notas e Documentos sobre a Reforma e a 

Inquisição no Franco-Condado. 

A tese é organizada de forma cronólogica em quatro grandes partes, que 

recobrem as vésperas do governo de Philippe II; o início de seu governo; o Condado 

durante a revolução nos Países Baixos e, por fim, o progresso do absolutismo na 

região. Na primeira parte os capítulos se dividem em análise da geografia, formas 

do Estado, do governo e formação do sentimento nacional. Na segunda parte são 

estudados aspectos políticos da ascenção de Philippe II, seus adversários e aliados. 

Febvre dedica ainda cinco capítulos para explorar a história econômica e social, em 

temas como direitos senhoriais, desenvolvimento da burguesia e do comércio, 

condições da vida burguesa e da vida da nobreza. A terceira parte da tese é mais 

focada nos desdobramentos políticos no Condado a partir da revolução nos Países 

Baixos. Na quarta e última parte Febvre analisa o progresso do absolutismo a partir 

das reformas da igreja, da universidade e do parlamento.  

Trata-se, portanto, de uma obra que, apesar de limitada a uma região francesa 

do século XVI, tem um desenho metodológico de vasto escopo, cobrindo geografia, 

história política, social e econômica. Mas, importante ressaltar, em sua introdução, 

Febvre destaca que o importante para seus propósitos não é cada um desses 

elementos individualmente, mas a interação de todos entre si. Febvre diz interessar-

se pela colaboração de uma série de influências  umas sobre as outras, de causas 

profundas relacionadas à origem das instiuições a paixões e interesses. A 

complexidade dessas interações é que constituiria a verdadeira vida interior do 

Franco-Condado. Febvre revela-nos ainda que seus interesses não se limitam à 

região, a uma história local em meio às transformações promovidas pela Reforma 

Protestante e pelo absolutismo católico e monárquico. Interessava-lhe  compreender 

                                                             
5 FEBVRE, L. Philippe II et la Franche-Comté. La crise de 1567, ses origines et ses conséquences. 

Étude d’histoire politique, religieuse et sociale. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1912, 

p. XVI-XXVII. 
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um tema geral, a luta entre duas classes rivais, nobreza e burguesia, por poder e 

influência, assim como buscar as origens desse antagonismo. 6 

 

 

Figura 3 - Capa da edição original de Philippe II e o Franco Condado 

   

                                                             
6  FEBVRE, L. Philippe II et la Franche-Comté. Étude d’histoire politique, religieuse et sociale. 

Paris: Flammarion, 1970, p. 7, 9. 
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Um dos primeiros passos da trajetória da tese de Febvre após sua aprovação 

é a publicação pela editora Honoré Champion ainda em 1911. Importante lembrar 

que, naquele momento, não era comum que todas as teses fossem publicadas. Não 

podemos fazer senão especulações, em razão da ausência de informação das fontes, 

mas é possível que Febvre, assim como muitos outros, tenha pagado pela própria 

publicação. De qualquer forma, a indicação de um júri prestigiado e a passagem de 

Febvre por instituições de destaque abriam um caminho promissor para a efetivação 

da publicação. Note-se, como demonsta a figura 3, acima, que as nobres 

qualificações intelectuais do jovem Lucien Febvre são destacadas na capa do livro: 

"antigo aluno da École normale supérieure" ,  "agregé em História", "antigo 

pensionista da Fundação Thiers". A tese foi ainda desdobrada em um terceiro 

volume, intitulado História do Franco-Condado e publicado em 1912. 

Diferentemente do original da tese, cujo formato é bastante acadêmico, este volume 

tem uma versão reduzida, de 260 páginas, e é publicado em uma coleção destinada 

a um público mais amplo, a « Velhas províncias da França », pela editora Boivin e 

Cie. 

Outro passo de grande importância é a premiação da tese com o quarto lugar 

no prêmio Audiffred, concedido pela Academia de Ciências Morais e Políticas em  

setembro de 1913. Com a premiação, Febvre recebeu o valor de 1.000 francos, do 

total de 10.000 destinados ao prêmio. Em discurso publicado no jornal Le Temps, o 

presidente da instituição, Gustave Fagniez, historiador e fundador da Revue 

historique junto com Gabriel Monod, assim se referia ao livro de Febvre:  « [...] 

cujo livro vivo e rico de informações sobre Philippe II e o Franco-Condado no 

século XVI nos faz passar das obras que encorajam diretamente ao bem, àquelas 

que procuram na história exemplos e lições. »7 E aqui é interessante ressaltar essa 

percepção da academia do livro de Febvre como um livro que permite ver "o bem" 

                                                             
7 Tradução da autora.  No original: « [...] par M. Lucien Febvre dont le livre vivant et riche 

d’informations sur Phillippe II et la Franche-Comté au seizième siècle nous fait passer des ouvrages 

qui encouragent directement au bien à ceux qui vont en chercher dans l’histoire des exemples et des 

leçons.» In: FAGNIEZ, Gustave. Les dicours de l’Académie des sciences morales et politiques de 

Paris. Le Temps, 07/12/1913. Disponível em: www.gallica.bnf.fr . Consultado em 22/04/2016.  
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no passado, como um exemplar do que poderíamos chamar de uma "história mestra 

da vida".  

Se a Academia de Ciências Morais e Políticas posiciona o livro como 

exemplo de uma história que pode oferecer lições, de uma história moralizante, no 

mesmo ano de 1913, a Revue de synthèse o definirá como algo bem distinto. Henri 

Berr, diretor da revista, em prefácio de sua nova série, mencionará a tese de Febvre 

como exemplo de síntese histórica, como um caminho pelo qual a coleção "A 

Evolução da Humanidade", sobre a qual ainda falaremos nesta tese, deveria seguir:  

HALBWACHS, M. Minha campanha para o Collège de France. Revsita Brasileira 

de História, São Paulo, v. 21, n. 40, p. 26-56, 2001. 

 

[...] a obra recente que nos parece melhor responder à ideia de 

síntese é o belo livro, Philippe II et la Franche Comté, Étude 

d’histoire politique, religieuse et sociale, de um historiador a 

quem os leitores da Revista conhecem bem: Lucien Febvre. 

Podemos [no que diz respeito ao caráter da coleção A Evolução 

da Humanidade] então certamente ir neste sentido. 8 

 

 

 

2.1.2 As primeiras leituras da tese  

 

 

A tese de Febvre foi repercutida imediatamente após sua publicação. Como 

demonstra o quadro abaixo, ela foi resenhada em 13 periódicos, oito franceses, dois 

alemães e três belgas, sendo doze revistas e um jornal cotidiano.9  O primeiro ponto 

a ressaltar é a concentração de revistas acadêmicas da área de história, geral ou 

associada com temas específicos, como literatura e religião. Quanto ao alcance 

internacional, a tese é repercutida na Historische Zeitschrift, a principal revista 

acadêmica de história da Alemanha. Nota-se ainda a presença de resenhas em 

praticamente todas as revistas de história francesas mais importantes: Revue 

historique, Revue de synthèse-RS, Revue d’histoire moderne e contemporaine, a 

                                                             
8 Tradução da autora. No original: l’oeuvre recente qui nous paraît répondre le mieux à l’idée de 

synthèse c’est le beau livre, Philippe II et la Franche Comté, Étude d’histoire politique, religieuse et 

sociale, d’un historien que conaissent bien les lecteurs de la Revue : Lucien Febvre. On peut [no que 

diz respeito ao caráter da coleção A Evolução da Humanidade] donc aller résolument dans ce sens. 

BERR, H. Nouvelle série. Revue de synthèse historique, Paris, v. 27, n.79-80, 1913, p. 2.  
9 Conforme banco de dados produzido para esta tese, cuja construção está esclarecida na Introdução 

desta tese. 
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regional Revue du Nord, a clássica revista da Bibliothéque de l´École des chartes. 

Seguindo outra característica comum à crítica bibliográfica dos periódicos 

acadêmicos neste momento, todas as resenhas têm de uma a quatro páginas, com 

exceção da RS, que lhe dedica 7 páginas.  

   

 

Quadro 3 – Resenhas: Philippe II e o Franco Condado 

Periódicos Autores Publicação 

Educação   

Revue d'instruction publique en Belgique PIRENNE, Henri 1913-14 

 
História 

  

Revue d'histoire moderne et contemporaine  
BOURRILY, Victor-
Louis 

1912 

Académie royale de Belgique FREDERIC, Paul 1912 

Bibliothèque de l´École des chartes GAUTHIER, Léon 1912 

Historische Zeitschrift  HERRE, Paul 1915 

Revue du Nord HIRSCHAUER, Ch. 1914 

Archives belges LONCHAY, Henri - 

Revue historique PFISTER, Christian 1912 

Revue de synthèse historique  PRENTOUT, Henri 1912 

 
História / Literatura 

  

Revue critique d'histoire et de littérature R. 1912 

 
História / Religião 

  

Bulletin de la Societé d'histoire du protestantisme français TH.SCH 
1913  

 
História/História cultural 

  

Archiv für Kulturgeschichte 
GANZEMÜLLER,W.  

-  

Notícias cotidianas   

Journal de débats politiques et littéraires PETES, A. Albert 
1912  

Total: 13   

 

 

Analisando o perfil dos autores, percebemos que a maior parte deles são 

desconhecidos da nossa historiografia contemporânea, à exceção de dois nomes, 

Christian Pfister (1857-1933) e Henri Pirenne (1862-1935). Pfister, como dissemos 

acima, foi membro do júri da tese de Febvre, e além de professor de história 

medieval na Sorbonne, tornou-se diretor da Revue historique em 1912, com a morte 
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de Gabriel Monod. A convivência entre Pfister e Febvre será estreitada na década 

de 1920, quando ele se torna diretor e depois reitor na Universidade de Estrasburgo. 

Henri Pirenne, historiador medievalista belga, que se tornara mundialmente 

conhecido no pós Primeira Guerra, já era um nome muito relevante em 1912. 

Febvre e Pirenne só se conhecerão pessoalmente e passarão a se corresponder na 

década de 1920, mas é patente que Febvre já conhecia seu trabalho, citando mesmo 

na introdução da tese a publicação recente do historiador belga, também uma 

história regional.10 

Os demais autores eram especialistas em história da Normandia, como Henri 

Prentout (1867-1934), em história política francesa no século XVI como Victor-

Louis Bourrilly (1872-1945).11 No caso de Prentout, na Revue de synthèse, é 

possível que a resenha tenha sido uma solicitação do diretor Henri Berr, já que 

Febvre já colaborava de forma significativa para a revista desde 1905, se 

correspondia com Berr e lhe prometera enviar uma versão da tese mesmo antes da 

defesa.12 Há também o autor identificado como “R”, na Revue critique d'histoire et 

de littérature, revista em que esse procedimento era bastante frequente. Não se trata 

propriamente de uma ausência de autoria, como foi comum neste periódico ao longo 

do século XIX,13 mas de uma identificação pela inicial do nome, referindo-se a um 

autor provavelmente conhecido do leitor habitual da revista à época, mas cuja 

identificação hoje não nos é simples.  

A tese complementar, Notas e Documentos sobre o Franco Condado, também 

recebeu 10 resenhas logo após sua publicação. Em seu aspecto formal, essas 

resenhas mantêm a característica de textos curtos, variando de uma a três páginas. 

Importante notar que cinco dos dez autores, Bourrily, Pfister, Lonchay, Gauthier e 

R., se repetem nas análises das duas obras.  Isso porque as duas foram analisadas 

no mesmo número da revista, de forma contínua, demonstrando que foram 

recebidas como obras complementares. Chama atenção também que as duas obras 

tenham atraído a atenção de revistas de estudos da religião, de história ou não, como 

                                                             
10 LYON, B.; LYON, M. The birth of Annales History: the letters of Lucien Febvre and Marc 

Bloch to Henri Pirenne (1921-1935). Bruxelles: Comission royale d’histoire, 1991, p. 10. 
11 BNF. Catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. Disponível em: 

http://data.bnf.fr/.  Consultado em 30/07/2015. 
12 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 9. 
13 Cf. MÜLLER, B. Critique bibliographique et construction disciplinaire: l’invention d’un savoir-

faire. Genèses: sciences sociales et histoire, Paris, v. 14, 1994. 

http://data.bnf.fr/10298259/louis_alloing/
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é o caso da Bulletin de la Societé d'histoire du protestantisme français, da Revue 

d'histoire de l'Église de France e da Revue du clergé français. E novamente aqui, 

o nome mais relevante é o de Christhian Pfister, na Revue historique.  

 

 

Quadro 4 – Resenhas: Notas e Documentos sobre o Franco Condado 

Periódicos 
Autores Publicação 

História   

Revue d'histoire moderne et contemporaine  BOURRILY, Victor-Louis 1912 

Historische Zeitschrift ELKAN, Albert 1912 

Académie royale de Belgique FREDERIC, Paul - 

Bibliothèque de l´École des chartes GAUTHIER, Léon 1912 

Revue des études historiques 
LABORDE-MILAÀ, 
Auguste  

1912 

Archives belges LONCHAY, Henri - 

Revue historique PFISTER, Christian 1912 

 
História / Literatura 

  

Revue critique d'histoire et de littérature R. 1912 

 
História / Religião 

  

Revue d'histoire de l'Église de France ALLOING, Louis 1914 

 
Religião 

  

Revue du clergé français Não identificado - 

Total: 10   

 

 

Comparativamente às duas outras obras derivadas do trabalho da tese, História 

do Franco Condado recebeu menos atenção da academia. Ela é comentada em três 

revistas acadêmicas e um periódico de cultura geral, também com resenhas curtas. 

Importante destacar a presença de Christian Pfister, completando assim as resenhas 

das três obras, e de Marc Bloch, com a primeira de várias resenhas que produzirá 

ao longo da vida sobre as obras de Febvre. Também é interessante observar que as 

vinte e sete resenhas, para o conjunto das três obras, não possuem título, 

característica comum às resenhas do período. 
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Quadro 5 - Resenhas: História do Franco-Condado 

Periódicos 
Autores Publicação 

Cultura geral   

Le Correspondant Não identificado  1912 

 
História 

  

Revue de synthèse historique  BLOCH, Marc  1914 

Le Moyen âge L.G 1914 

Revue historique PFISTER, Christian 1913 

Total: 4   

 

 

 Para compreender um pouco a sistemática da produção desse conjunto de 

resenhas, um caso é particularmente interessante, a correspondência do historiador 

e professor na Universidade de Bruxelas, Henri Lonchay (1860-1918), autor na 

Archives belges, com Febvre, em dezembro de 1911. Lonchay, em carta que parece 

responder a uma anterior de Febvre, afirma que a obra seria muito bem recebida, 

tanto na França quanto na Bélgica, parabeniza-o pela originalidade, pela grande 

consulta nos arquivos, e se diz impressionado com a capacidade de Febvre ter 

escrito quase mil páginas trabalhando ao mesmo tempo no ensino secundário. O 

historiador belga também revela que Pirenne havia lhe anunciado que recebera as 

teses e produziria uma resenha, o que se consolidou, como vimos acima. Lonchay 

também anuncia a Febvre que ele próprio produziria uma resenha para a Archives 

belges. Pelas palavras de Lonchay somos informados também que a editora Honoré 

Champion encaminhou volumes à revista Académie royale de Belgique.14 O próprio 

Lonchay sugere na carta que o autor mais indicado para fazer a apresentação do 

livro no boletim da Academia é Paul Fredéricq, que havia estudado a inquisição 

holandesa, e de fato publicou a resenha.  

Note-se, portanto, que as três revistas belgas que produziram sobre as teses de 

Febvre receberam diretamente os volumes para avaliação, do autor ou da própria 

editora francesa. Uma prática, que, como veremos adiante, também foi comum à 

publicação das outras obras e fazia parte da estratégia de divulgação das editoras. 

O procedimento envolvia tanto a elaboração de listas, diretamente pelo autor, para 

                                                             
14 LONCHAY, H.  Carta a Lucien Febvre, dez./1911. Fonds Lucien Febvre. Archives 

Nationales/École des Hautes Études en Science Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée : 

correspondance, dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 



72 

 

os autores e revistas específicas aos quais desejaria ver conhecida sua obra, quanto 

listas prévias da editora, em uma espécie de divulgação padrão permanente, que 

normalmente envolvia as maiores revistas. Como chamamos atenção acima, os 

casos da Revue de synthèse e da Revue historique, também são exemplos dessa rede 

de contatos previamente estabelecidos, nesses casos diretamente entre autor da obra 

(Febvre) e autor da resenha/diretor da revista (Berr/Pfister).      

Esse mapeamento de autores e revistas é fundamental para a composição de 

um panorama cartográfico das resenhas produzidas sobre Bloch e Febvre, nos 

moldes do que pretendemos criar aqui. Mas nossa proposta é pensar essa cartografia 

associada a uma análise do conteúdo das resenhas, a fim de estabelecer possíveis 

generalizações e marcar leituras singulares no conjunto de resenhas. Nossa leitura 

é mais focada na avaliação teórico-metodológica e de estilo da obra, e menos nas 

questões específicas que envolvem o conteúdo de cada livro. Nesse âmbito, nos 

voltamos particularmente para três aspectos: os pontos mais elogiados ou 

ressaltados como mais relevantes; os pontos avaliados negativamente ou sobre os 

quais se estabeleceram ressalvas; as evocações de originalidade/inovação. Essa 

análise busca, de alguma maneira, possibilitar a construção de um painel 

historiográfico da obra por seus primeiros leitores.  

  Os resenhistas de Philippe II e o Franco-Condado chamam atenção para o 

estilo de Febvre. As resenhas da Revue historique e da Revue critique d’histoire et 

de littérature elogiam a capacidade de síntese. Pfister, o autor da resenha na Revue 

historique, anuncia o livro como “verdadeira obra de história”. Esse diagnóstico se 

prolonga na Revue d’instrution publique en Belqique, com Henri Pirenne, que 

ressalta o fato de o livro ser bem escrito, com uma boa exposição da vida econômica 

e social. No jornal Débats, encontramos uma avaliação sobre o recorte 

metodológico empregado na tese, valorizando o fato de Febvre ter produzido uma 

história local com ponto de vista geral. Essa relação local-geral também é explorada 

na Revue du Nord, que afirma que a obra seria uma boa resposta aos detratores da 

história local.  

No conjunto das resenhas, nota-se claramente que o sentido de originalidade 

atribuído à obra está primeiramente associado com as fontes, com o uso, a busca e 

a exploração de novos documentos. É ressaltado por praticamente todas as revistas, 

independente da área, que Febvre pesquisara documentos novos, com isso trazia 

contribuições para a história do franco condado, do século XVI, e também da 
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Reforma Protestante. Essas revistas elogiam o forte aparato de fontes primárias 

(Revue critique d’histoire et de littérature, Revue historique, Revue de synthèse 

historique-RSH, Revue d’histoire moderne et contemporaine, Historische 

Zeitschrift, Débats, Revue d’instrution Publique en Belgique, Archiv für 

Kulturgeschichte), o uso de fontes inéditas (Revue critique d’histoire et de 

littérature, Revue d’histoire moderne et contemporaine-RHMC) e a utilização de 

bibliografia abundante (RSH, RHMC, Revue du Nord). Mas se o uso de fontes novas 

é destacado em todo o conjunto de resenhas, nas análises de Pfister e Pirenne 

encontramos de forma mais clara outras referências para o adjetivo “original”. 

Pfister parece ser um dos mais eloquentes na afirmação de um “ineditismo” 

para a obra, e refere-se a ele pelo conjunto. Mas é em Pirenne que encontramos uma 

evocação dessa originalidade que delimita claramente um novo terreno. O 

historiador belga, assim como vários outros resenhistas, afirma que Febvre ilumina 

fatos novos sobre o Franco-Condado, mas vai além, ao associar a inovação de 

Febvre com a oferta de uma história que ultrapassa a história política, da qual a 

disciplina já estaria saturada. Pirenne é bastante eloquente, vale ficarmos com suas 

próprias palavras. 

 

Tudo isso Febvre nos expõe com uma riqueza de documentação 

extraordinária. Mas, por interessante que seja o relato que ele nos 

faz, a parte de seu livro que mais agradará aos historiadores de 

fora da Borgonha, é a que ele consagra à descrição social e 

econômica da Região durante a segunda metade do século XVI. 

Nós já estamos saturados de trabalhos sobre a história política 

deste tempo, e ainda conhecemos tão pouco as condições nas 

quais os homens viveram! As numerosas e saborosas páginas em 

que Febvre retrata os hábitos, o espírito, os recursos, a cultura 

moral e literária da nobreza, da burguesia, dos camponeses do 

Franco-Condado adquirem a partir daí um valor singular.15  

 

                                                             
15 Tradução da autora. No original: « Tout cela M. Febvre nous l’expose avec une richesse de 

documentation extraordinnaire. Mais, si intéressant que soit le récit qu’il nous en fait, la partie de 

son livre que goûteront le plus les historiens non bourguingnons, est celle qu’il a consacrée à la 

description sociale et économique de la Comté durant la seconde moitié du XVI siècle. Nous 

sommes saturés de travaux sur l’histoire politique de ce temps, et nous connaissons encore si mal 

les conditions dans lesquelles les hommes y ont vécu ! Les pages nombreuses et savoureses où M. 

Febvre retrace les habitudes, le tour d’esprit, les ressources, la culture morale et littéraire de la 

noblesse, de la bourgeoisie, des paysans francs-comtois acquièrent dès lors une valeur singulière. » 

In: PIRENNE, H. Lucien Febvre, Philippe II et la Franche-Comté. Revue d’instruction publique 

en Belgique, Bruxelles, v. 56-57, 1913-14, p. 265. 
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Note-se que é a própria construção de uma obra que dedica largo espaço às 

questões econômicas e sociais que é tratado como novo, como original para o estudo 

do século XVI. Esse diagnóstico de Pirenne de uma abordagem que ultrapassa a 

história política é bastante relevante para associarmos com outro aspecto que 

aparece como uma crítica ao título da obra. Pelo menos Pfister, W. Ganzemüller, 

na alemã Archiv für Kulturgeschichte, e o próprio Pirenne, apontam que o título 

escolhido por Febvre “Philippe II e franco-condado” não é adequado porque não 

reflete o real conteúdo da tese. Não sendo Philippe II o foco da análise, o título de 

alguma maneira enganaria o leitor, a obra se daria mais a conhecer pelo sub-título 

que pelo título. Pfister chega a sugerir-lhe um título mais adequado: “Quadro 

político, social e religioso do Franco-Condado no século XVI”.  

Diante dessas críticas, podemos questionar por que Febvre manteve o rei 

espanhol em seu título, e especular sobre várias respostas. Febvre concebe seu livro 

com Philippe II como papel central ou faltara-lhe ousadia para aventurar-se por um 

título tal como proposto por Pfister? Ou, ainda, seria uma ousadia apresentar uma 

tese na Sorbonne com tal título em 1911? Havia o risco de não cumprir o protocolo 

para ser reconhecida como uma tese de história? Para estas duas últimas perguntas, 

considerando que Pfister, que é quem sugere o título, é ele próprio um catedrático 

da Sorbonne, a resposta mais imediata parece-nos ser não, não haveria tal 

resistência. Quanto à primeira pergunta, parece-nos, a partir de um certo 

“anacronismo às avessas”, projetando o futuro de Febvre sobre seu próprio passado, 

que a presença de Philippe II no título não é um erro, um lapso ou uma estratégia 

de inserção. Evidentemente que os críticos de 1912 não tinham toda a trajetória 

acadêmica de Febvre à disposição para refletir sobre suas escolhas. Nós, que a 

conhecemos, podemos sugerir que Febvre já tocava, desde a tese, em um ponto que 

será marcante em toda a sua obra, as relações entre indivíduo e coletividade. 

 Essa discussão sobre o título sugere que há, entre parte expressiva dos 

resenhistas, uma valorização da exploração de temas econômicos e sociais. Mas 

não podemos negligenciar que há também um questionamento, bem específico. Nas 

resenhas da Revue critique d’histoire et de littérature (RCHL), Revue historique, 

Archives belges e na alemã Historische Zeitschrift, observamos críticas ao que seria 

um domínio dos fatores econômicos na explicação de Febvre. A revista alemã, e 

também a francesa Revue de synthèse historique, apontam, por exemplo, que 

Febvre explora pouco o problema da religião. O próprio Pfister, que não nega a 
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importância dos fatores econômicos, aponta que Febvre poderia estar mais atento 

para a questão de que eles não podem explicar todos os fatos. 

 Essa contraposição, do elogio de Pirenne de um lado, e a crítica a um suposto 

apego excessivo à explicação econômica de outro, poderia levar-nos a concluir que 

se trata de uma resistência da historiografia às novas abordagens. Mas esta é 

certamente uma conclusão demasiado simples. Primeiro porque esta contraposição 

não tem tal força, a crítica ao que poderíamos chamar de “economicismo” é antes 

um senão, um alerta, que uma recusa de uma história que incorpora o ponto de vista 

econômico. Se a abordagem de uma história econômica e social não salta aos olhos 

e não é celebrada por todos os resenhistas como acontece com Pirenne, ela 

tampouco é recusada. Um bom exemplo, que ilumina as demais revistas, é a 

avaliação da Bibliothèque de l´École des chartes, revista tradicional, dedicada à 

filologia, à arquivologia, que se refere à obra como “uma das melhores obras de 

História do Franco-Condado”. Portanto, é um equívoco pensar que a obra não teria 

sido bem recebida pela historiografia dita tradicional.  

 Se o tema da originalidade na tese principal de Febvre é muito vinculado ao 

uso de fontes inéditas, em Notas e Documentos, já que se trata de uma obra de 

edição de documentação de arquivo, o tema é também o mais frequente. Esse 

volume, que constitui a tese complementar, por suas próprias características tem 

análises mais curtas e mais descritivas que propriamente analíticas. Ressalta-se uma 

reunião original de fontes (RCHL, Revue d’histoire de l’Église de France - RHEF); 

elogia-se a ausência de “ornamentos retóricos” (RHEF); o espírito crítico (RCHL); 

a edição cuidadosa (Revue historique-RH) e os comentários adequados aos 

documentos. (RH, Archives belges). Apenas a revista da Bibliothèque de l’École 

des chartes questiona o título, que trata de Reforma e Inquisição, uma vez que a 

documentação se concentraria na Reforma, com poucos elementos sobre a 

Inquisição. 

Do conjunto das oito resenhas analisadas, chama atenção a que é produzida 

por Louis Alloing (1859-1950), padre na diocese de Belley (Ain/Rhône-Alpes). 

Suas publicações se concentram na imprensa católica e versaram sobre temas 

religiosos, como geografia eclesiástica.16 Publicada na Revue d’histoire de l’Église 

de France, a resenha é relevante porque diferente das demais, é mais alongada e 

                                                             
16 BNF. Louis Alloing. Catalogue général de la la Bibliothèque nationale de France. Disponível 

em: http://data.bnf.fr/10298259/louis_alloing/.  Consultado em 29/01/2016. 
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não analisa a tese principal, ficando apenas no volume complementar. Febvre é 

apresentado como um promissor historiador da Reforma e da Contra-reforma, mas 

logo no primeiro parágrafo, o autor, para além da obra de Febvre, revela-nos 

sobretudo sua própria concepção de história: 

 

Publicar documentos pouco conhecidos ou inéditos em um texto 

escrupulosamente fiel, iluminá-los colocando notas 

complementares, não apresentar senão os fatos e as conclusões 

que estão rigorosamente contidas neles, e apresentar, tanto 

quanto possível, a verdade objetiva, não constitui, por assim 

dizer, a grande história, mas é justamente isso que a prepara e 

demonstra a que ponto ela pode ser elevada à altura de uma 

ciência.17 

  

 Observe-se que Alloing faz uma distinção entre “grande história” e “história 

científica”, que estaria associada à verdade objetiva, e classifica a obra de Febvre 

neste segundo grupo. Para o resenhista, em sua apresentação dos documentos, 

Febvre adotaria uma “secura” que aproximaria o texto de uma demonstração 

matemática, sem ceder aos “charmes do estilo”. Alloing aponta que os processos da 

Inquisição apresentados por Febvre poderiam provocar emoção, mas também 

demonstrariam que a severidade da justiça humana estava justificada pela 

necessidade de “preservar as almas do contágio do erro. Graças a ela, o Franco-

Condado guardou sua fé." Fica patente, portanto, que na RHEF, de forma diferente 

dos demais periódicos, essa obra de Febvre é recebida a partir de interesses ligados 

à conservação de certa versão da história da igreja católica. 

E se na tese complementar a “secura” foi percebida e celebrada, no terceiro 

volume que deriva da tese teremos o extremo oposto. História do Franco-Condado, 

como já foi dito acima, é uma obra destinada a um público mais amplo. Ela é 

resenhada, por exemplo, no jornal Le Correspondant, que a trata como um texto 

bem documentado, mas agradável de ler. As outras três resenhas, publicadas em 

periódicos acadêmicos, são mais específicas em suas avaliações, e não concordam 

                                                             
17 Tradução da autora. No original: « Publier des documents peu connus ou inédits en un texte 

scrupuleusement fidèle, les éclairer, chemin faisant, de notes complémentaires, n’en tirer que les 

faits et les conclusions qui y sont rigouresement contenus et dégager de la sorte, autant que faire se 

peut, la verité objective, ce n’est pas là, si l’ont veut, de la grande histoire, mais c’est justement ce 

qui la prépare et montre à quel point elle peut être élevée à la hauteur d’une science. » In : 

ALLOING, L. Lucien Febvre. Notes et documents sur la Reforme et l'Inquisition en Franche-Comté. 

Revue d’histoire de l’Église de France, Paris, v. 5, n. 28, 1914, p. 525. 
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plenamente com a avaliação do periódico de cultura geral sobre a base documental 

da obra.  

Marc Bloch, na Revue de synthèse, assim como Pfister na Revue historique, 

valorizam o fato de o livro ser uma história política agregada com história social e 

geografia. Bloch chega mesmo a dizer que o livro é um exemplo da importância da 

formação geográfica para os historiadores. Pfister também valoriza o estilo, dizendo 

ser uma obra bem escrita, que centraliza os “condadenses” sem desprezar as 

instituições. As avaliações, contudo, não dispensam algumas críticas, e elas são 

mais ásperas sob a pena de Bloch e de L.G 18 na revista Le Moyen Âge. Se por um 

lado Bloch se refere a Febvre como um dos maiores especialistas sobre a região do 

Franco-Condado, por outro não poupa sua obra do rótulo de ser um estudo de 

psicologia coletiva que carece de fundamentos sólidos. Essa crítica de uma ausência 

de fundamentação, de detalhamento, aparece também na crítica de Pfister, ao 

apontar que falta maior descrição dos fatos aludidos. O resenhista da Le Moyen Âge 

vai mais longe, apontando que o livro é um pretenso resumo da história do franco-

condado que não alcança seus objetivos. Nesta mesma revista o estilo de Febvre é 

criticado, pois cederia facilmente a detalhes lendários e romanescos. Nas palavras 

de Bloch, o estilo de Michelet estaria mais presente na obra que o de Fustel de 

Coulanges, numa clara referência à uma história que se dedicaria mais à qualidade 

literária do texto ao leitor que ao rigor do método e da pesquisa de fontes. 

A crítica desses três periódicos acadêmicos parece convergir no insuficiente 

rigor de Febvre neste volume, ou, se quisermos, em seu “estilo heterodoxo”.  E elas 

revelam elementos particularmente interessantes de uma relação conflituosa entre 

historiografia acadêmica e historiografia voltada para o grande público, para a qual 

as respostas, cem anos depois, ainda estão em discussão. Nas três resenhas, é 

apontado claramente que o livro se destina a um público amplo, mas isso não parece 

ser levado em conta na formulação das críticas. O suposto “tom romanesco” de 

Febvre seria uma atitude deliberada de comunicação? A academia, Bloch incluso, 

julgava que a história devia estar alheia e este tipo de sedução do leitor? A 

julgarmos pelas resenhas aqui descritas, a resposta tende a ser positiva. Ou seja, 

                                                             
18 Não nos foi possível confirmar a autoria. As iniciais não correspondem aos nomes dos diretores 

da revista ou do secretário de redação. Tampouco há nas páginas anteriores referência a um autor 

com tais iniciais. Mas é possível que se trate de Lucien Gallois (1857-1941), que foi membro da 

banca de tese de Febvre. 
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nota-se, já em 1914, uma dificuldade da comunidade acadêmica estabelecer bons 

termos para a mediação com o grande público. E, como se verá adiante, esse esforço 

parece ter sido perseguido ao longo de sua carreira por Lucien Febvre, talvez o 

maior exemplo seja a aceitação para a direção da Enciclopédia Francesa nos anos 

1930.  

Estudando recepção, a pergunta que está sempre associada é sobre as 

reações do autor. Assim, observar, nesse conjunto de vinte e sete resenhas, as que 

Lucien Febvre conservou, pode oferecer-nos algumas pistas. A primeira delas é que 

Febvre, nesse começo de sua carreira, se interessava de fato em acompanhar a 

recepção de seu trabalho nos periódicos mais diversos. Em seu arquivo pessoal 

estão conservadas, em recortes isolados das revistas, dez resenhas desse conjunto, 

dos seguintes periódicos: Archives belges; Archiv für Kulturgeschichte, Revue du 

clergé français, Historische Zeitschrift, Revue des études historiques, Académie 

royale de Belgique, Débats, École des chartes, Revue de instrution publique en 

Belgique e Revue d’histoire moderne et contemporaine.19 É difícil especular sobre 

as razões pelas quais especificamente estes textos foram preservados, é possível que 

fatores inerentes ao próprio arquivo, como mudanças, descartes de familiares, 

tenham interferido. Mas podemos observar três aspectos desse conjunto: 1) Febvre 

interessava-se por acompanhar a recepção de sua obra fora da França, o que se 

revela pela presença das resenhas belgas e da alemã; 2) é possível que ele tenha 

guardado apenas os textos das revistas das quais não era assinante, que não possuía 

na integralidade do volume, o que pode justificar, por exemplo, a ausência da Revue 

de synthèse e da Revue historique; 3) é possível que tenha recebido cópia destes 

textos diretamente dos periódicos, o que também não era incomum no período. O 

estilo de leitura de Febvre, de não fazer nenhuma anotação ou grifo sobre o 

documento, não nos permite saber sua avaliação sobre as críticas. 

 

 

2.1.3 A trajetória da tese 

 

 

A tese complementar de Febvre, a reunião comentada de documentos, não 

ganhou nova edição. O livro de divulgação História do Franco Condado foi 

                                                             
19 Fonds Lucien Febvre/AN-EHESS. Autour de l’oeuvre publiée : correspondance, dossiers 

critiques. c. 55 (cote provisoire).  
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republicado em 1922 pela mesma editora, em 1932 pela editora Plon, e por fim, 

ganhou uma reimpressão em 1983 pela Laffite Reprints. A mesma editora também 

reimprimiu Notas e Documentos sobre a Reforma e Inquisição, em 1976. Philippe 

II e o Franco-Condado, a tese principal, foi de fato a obra cujo impacto extrapolou 

os limites dos seus primeiros anos de publicação, embora não tenha ganhado novas 

edições rapidamente. A primeira reedição de Philippe II e o Franco-Condado é de 

1970, quatorze após a morte de Febvre e quase sessenta após a publicação original.  

A década de 1960, sobretudo em sua segunda metade, e o começo da década 

de 1970, é um momento em que se vivia na França uma primeira onda celebratória 

da obra de Febvre e de Bloch, insuflada, evidentemente, pelo sucesso da revista 

Annales, de Fernand Braudel, e dos vários egressos da VI Seção da École Pratique 

des Hautes Études. Tratou-se de um período marcado pela reedição de diversas 

obras, tais como: Os reis taumaturgos em 1961, A Sociedade Feodal em 1968, 

ambas de Bloch, e O problema da descrença no século XVI em 1962 e 1968, Um 

destino: Martinho Lutero e O Reno também em 1968, A terra e a evolução humana 

em 1970, além da edição de vários artigos e manuscritos originais de ambos os 

autores. É também neste momento, em 1979, que Philippe II e o Franco-Condado 

será traduzido para o italiano.  

Na edição de 1970, e reedição em 1985, pela editora Flamarion, em uma 

coleção intitulada “Ciência”, e dedicada a um público mais amplo, o prefácio é 

escrito por Fernand Braudel, que se diz muito satisfeito por poder apresentar a 

primeira grande obra de Febvre a um público mais amplo. Obra em que, em suas 

palavras, Febvre já conseguira, assim como Michelet, imprimir “estilo e cor 

próprias”. E que, apesar dos seus mais de cinquenta anos, não teria envelhecido, 

que ainda ocuparia um lugar entre as mais importantes teses de história regional na 

França, tal como a recém defendida Os camponeses do Languedoc, de Le Roy 

Ladurie. Braudel vai mais longe e diz que todos sabem que Lucien Febvre foi o 

mais importante historiador francês de sua época, cujo verdadeiro papel e influência 

na história da intelectualidade francesa só se conheceria a partir da publicação de 

suas correspondências, o que, em seus termos, teria sido desejado pelo próprio 

Febvre.20 Sem discutir o mérito da avaliação de Braudel, as correspondências de 

Febvre publicadas a partir da década de 1990 de fato demonstram que sua rede de 

                                                             
20 BRAUDEL, F. Préface. In: FEBVRE, L. Philippe II et la Franche-Comté. Étude d’histoire 

politique, religieuse et sociale. Paris: Flammarion, 1970, p. 5-6. 
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atuação e influência foi muito ampla. Se Febvre foi um autor importante, sua 

atuação como organizador e editor não foi menor. Discutiremos isto mais 

detalhadamente adiante. 

A terceira e última edição francesa da obra é de 2009, após quase cem anos 

de sua publicação original, com prefácio de Le Roy Ladurie, pela editora Perrin. 

Diferente de Braudel, o prefácio de Ladurie descreve mais a obra, e, embora ressalte 

várias qualidades, o texto parece-nos menos celebratório que sob a pena de Braudel. 

Ladurie chama atenção para o fato de Febvre ter escolhido estudar um período de 

transição, um momento de crise que marca as transformações do Franco-Condado 

de um período de desenvolvimento e estabilidade para outro de mal-estar. Para 

Ladurie, o objeto aqui se aproxima do autor, pois seria o próprio Febvre um homem 

de transição. O livro do Franco-Condado representaria uma forte ligação da história 

com a escola geográfica da virada do século, de Vidal de la Blache a Albert 

Demangeon.  Ladurie trata a obra como um « ponto nodal » da disciplina, uma 

geohistória avant la lettre;  onde Febvre teria assumido voluntariamente o caráter 

descritivo. E com isto, estudava a região e a história rural com um procedimento 

inverso ao de Bloch. Enquanto este estudaria as realidades locais a partir de modelos 

pré-desenhados e por vezes importados, em Febvre a modelização, a generalização 

mesmo a conceitualização seriam produto de uma síntese, fruto de uma 

contemplação íntima, « terre a terre » da realidade social.21  

 

 

2.2 A HISTÓRIA-GEOGRÁFICA OU A GEOGRAFIA-HISTÓRICA 

 

 

2.2.1 O processo de construção de A terra e a evolução humana 

 

 

A Terra e Evolução Humana é o quarto livro de Lucien Febvre, publicado 

em 1922, dez anos após os três livros diretamente vinculados à sua tese de 

doutorado. Esta distância temporal não corresponde à uma paralisação na carreira 

de Febvre, ao contrário. Este livro começa a se gestar logo após a publicação da 

tese, em 1912, mas é interrompido durante a Grande Guerra e só é efetivamente 

                                                             
21 LADURIE, E. Préface. In: FEBVRE, L. Philippe II et la Franche-Comté. Étude d’histoire 

politique, religieuse et sociale. Paris: Perrin, 2009, p. 9-16. 
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retomado em 1919. Lembramos que Febvre era, desde 1912, professor na 

Faculdade de Letras de Dijon, seu recrutamento para a Guerra ocorreu em agosto 

de 1914, e ele será mobilizado até fevereiro de 1919, afastando-se, evidentemente, 

de seus projetos de escrita.22  

O retorno da Guerra é um momento de mudança expressiva da carreira de 

Febvre, pois, a convite de Christhian Pfister, ele é nomeado para Universidade de 

Estrasburgo. A importância dessa universidade para a França e para Lucien Febvre 

é um capítulo à parte, não nos dedicaremos a escrevê-lo. Especificamente neste 

começo de anos 1920, Estrasburgo representa uma promoção para Febvre. 

Localizada na região da Alsácia, leste francês, a cidade estava sob domínio alemão 

desde 1870, e havia sido retomada com o fim da Guerra. Naquele momento, a 

Universidade era vista como uma vitrine do novo domínio francês, de propagação 

da cultura francesa para uma geração que crescera sob domínio germânico. Apesar 

de ser uma universidade do interior, lá se concentrarão alguns dos nomes mais 

promissores de uma nova geração de acadêmicos, tais como Marc Bloch e Maurice 

Halbwachs (1877-1945). Com eles, constituiu-se uma atmosfera acadêmica que 

promovia a interdisciplinaridade, revelada, por exemplo, nas “reuniões de sábado”, 

onde se organizavam fóruns de discussão de professores e alunos de disciplinas 

diversas. Lá, também se tentou desenvolver um ensino voltado para a pesquisa, 

mais do que se fazia nas universidades parisienses, e que se visualizará em 

publicações da própria universidade nos anos seguintes.23  

Essa atmosfera de Estrasburgo, e os problemas que dela derivam, é central 

para o desenvolvimento da carreira e das reflexões de Febvre, como veremos ao 

longo das próximas seções. Mas para compreender o processo de construção de A 

terra e a evolução humana temos que retornar aos anos 1910 e partir não só da 

carreira de Lucien Febvre, mas da coleção em que o livro foi publicado, a 

L’Évolution de l’Humanité, pela editora Renaissance du Livre. Este é um 

empreendimento editorial dirigido por Henri Berr e concebido desde seu 

nascedouro para possuir grande envergadura, programado para mais de 100 

volumes. É preciso ter em conta que a marca pessoal de Henri Berr é fundamental 

                                                             
22 MÜLLER, B. Bibliographie des travaux de Lucien Febvre. Paris: Armand Colin, 1990, p. 27. 
23 Cf. CRAIG, J. E.  Maurice Halbwachs à Strasbourg. Revue française de sociologie, v. 20, n. 1, 

p. 273-292, 1979; FINK, C. Estrasburgo. Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta Editora, 

1997, p. 81-105. 
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e explica a possibilidade de promover um projeto editorial tão vasto. Embora tenha 

permanecido ao longo de sua carreira no Liceu Henrique IV, não entrando para a 

universidade nem para o Collège de France, Berr era um historiador-filósofo 

respeitado e gozava de larga influência não apenas em círculos intelectuais, mas 

também políticos, um membro de fato da intelligentsia parisiense.24  

A coleção foi gestada desde 1910, mas foi interrompida e só iniciará suas 

publicações nos pós-guerra. A ideia da coleção seguia de perto os objetivos 

lançados para a Revue de synthèse, também dirigida por Henri Berr. O espírito que 

a movia era o de se produzir generalizações, organizar conhecimentos, envolvendo 

diversos temas e períodos que, como nos diz o próprio filósofo, haviam evoluído 

muito nos últimos cinquenta anos em análises pormenorizadas, mas careciam de 

sínteses. Em seus próprios termos, resgatando o pensamento de Gabriel Monod: “a 

hora das generalizações já despertou e é necessário fazer outra coisa para agrupar 

os fatos, para tirar deles leis sociais”. 25 Haveria também um ideal de produzir uma 

reposta à Weltgeschichte alemã, combinando uma enciclopédia histórica com uma 

história continuada da humanidade.26 

O diretor da editora, ao falar sobre a importância da publicação mesmo 

durante a crise econômica de 1920, revela que o livro adquiriu um sentido que 

ultrapassou o comércio e as humanidades, chegando a usar a expressão “interesse 

nacional”: 

 

Não que as dificuldades estejam vencidas: elas inclusive estão 

piores do que nunca. Elas fazem as editoras hesitarem diante de 

empreendimentos menores que o nosso. Mas nós acreditamos 

que há um interesse nacional em não deixar passar este período 

decisivo em que a ciência francesa pode suplantar, no mundo, a 

ciência alemã, e nós desejamos, de nossa parte, fazer, com sua 

ajuda, um esforço enérgico nesse sentido.27  

                                                             
24 GEMELLI, G. L’Enclyclopédisme au XXe siècle. In: BIARD, A. ; BOUREL, D. ; BRIAN, E. 

(ed.). Henri Berr et la culture du XX siècle: histoire, science et philosophie. Paris: Albin 

Michel/Centre de Synthèse, 1997, p. 292. 
25 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 15. 
26 GEMELLI, G. Communauté intellectuelle et stratégie institutionneles: Henri Berr et la Fondation 

du Centre International de Synthèse. Revue de synthèse, Paris, IV S. n. 2, avril-juin, p. 225-259, 

1987, p. 253. 
27 Tradução da autora. No original: « Non pas que les difficultés soient vaincues : elles sont même 

pires que jamais. Elles font hésiter des maisons d’édition devant des entreprises moins considérables 

que la nôtre. Mais nous croyons qu’il y a un intérêt national à ne pas laisser passer la période décisive 

où la science française peut supplanter, dans le monde, la science allemande ; et nous voulons, pour 

notre part, faire, avec votre aide un effort énergique dans ce sens. ». In: DIRETOR DA EDITORA 

RENAISSANCE DU LIVRE. Carta a Lucien Febvre, 29/jan/1920. Fonds Lucien Febvre. Archives 
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O projeto de Berr, portanto, dialoga intimamente com este contexto de pós-

guerra. Contexto marcado por um contínuo afastamento entre França e Alemanha, 

uma repercussão clara das consequências dos anos de extremismo político-miltitar 

que transbordam no campo da cultura e das ciências. Uma geração de acadêmicos 

que tem em seu horizonte o fortalecimento do conhecimento científico francês, e 

também belga, para que ele pudesse superar a ciência produzida na Alemanha. O 

isolamento alemão nos primeiros anos do pós-guerra se manifesta em diversos 

seguimentos, desde o boicote à participação de alemães em congressos científicos, 

até a interrupção de parcerias então existentes em revistas. No caso da história,  por 

exemplo, o primeiro Congresso Internacional realizado no pós-guerra, em 1923, em 

Bruxelas, presidido pelo importante historiador belga Henri Pirenne - ele próprio 

ex-prisioneiro de guerra da Entente - ocorre sem participação dos alemães.28  

Henri Berr elaborara, com a colaboração de Lucien Febvre, uma proposta 

de catálogo amplo para sua coleção. Para executar as obras, Berr reuniu uma série 

de pesquisadores, de diversos campos. Como mostra a ilustração abaixo, os 

volumes percorriam a pré-história, com volume de Edmond Perrier, cidade grega 

com Gustave Glotz, passando por Roma, civilização persa, fim do mundo antigo 

com o medievalista Ferdinand Lot e civilização chinesa com o sinólogo Marcel 

Granet. É na coleção L´Évolution de l’Humnaité, por exemplo, que serão 

publicadas, além de A Terra e a Evolução Humana, duas das maiores obras de 

Bloch e Febvre sobre as quais falaremos nos últimos capítulos, A Sociedade Feudal 

- em 1939-1940 - e O problema da incredulidade no século XVI, em 1942.  

Nas décadas de 1920 e 1930 a coleção atingirá grande sucesso, contando 

com expressiva publicidade. Seus anúncios são frequentes nos mais diversos 

veículos da imprensa francesa, inclusive na imprensa cotidiana. Como podemos 

                                                             
Nationales/École des Hautes Études en Science Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée: 

correspondance, dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 
28 Cf. REINBOTHE, R. L’exclusion des scientifiques allemands et de la langue allemande des 

congrès scientifiques internationaux après la Première Guerre mondiale. Revue germanique 

internationale [En ligne], 12 | 2010, URL: http://rgi.revues.org/285 ; DOI : 10.4000/rgi.285; 

ERDMANN, K.  Overcoming Nationalism in the Study of History. Brussels, 1923. In: _____. 

Toward a global community of historians: the international historical congresses and the 

international committee of historical sciences, 1898-2000. New York: Berghahn Books, 2005; 

LEPENIES, W. French-German culture wars. In: ____. The seduction of culture in Germany 

history. New Jersey: Princeton, 2006. 
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observar no anúncio abaixo, figura 4, diversos periódicos divulgavam a coleção 

com bastante entusiasmo.  

 

 

 

Figura 4 - Divulgação da coleção A Evolução da Humanidade   
  

(Revue de Synthèse, Paris, v. 1, n.1, s/p, mar-1931) 
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A Revue de Paris fala em “preciosa coleção”; o jornal Le Gaulois descreve-

a como “coleção marcante, que se dirige ao especialista e também ao simples leitor 

culto”; ou ainda o Jornal de Débats, que valoriza a ideia de síntese da coleção:  

 

Estão aí livros de grande interesse histórico e filosófico, 

produzidos por escritores particularmente cuidadosos e que 

contém observações que eram indispensáveis. Acrescentemos 

que a unidade da obra coletiva é obtida através de instruções 

feitas por Henri Berr, que ligam cada volume aos vizinhos, por 

meio da exposição de ideias mestras e de sua conexão: uma série 

coerente de ensaios que é necessário ler com grande cuidado, 

pois há ali um fio condutor.29 

 

 

 Esse salto do tema principal para a coleção L’Évolution de l’Humanité é 

fundamental para compreendermos o processo de construção de A terra e a 

evolução humana. Fundamentalmente, compreender que ela está vinculada a um 

projeto maior que a carreira pessoal de Febvre e que isso tem impacto expressivo 

na recepção da obra. É fundamental atentamos para o fato de que o livro não foi 

uma produção espontânea do autor, mas uma encomenda de Henri Berr. Sem a 

proposta de Berr, talvez as linhas de Febvre não tivessem sido escritas, ou não 

tivessem ganhado as livrarias, pelo menos não no formato que as conhecemos hoje. 

Com isso não se pode concluir que a obra é alheia aos interesses de Febvre, ao 

contrário, como já se pontuou ao falar da tese e como se verá abaixo, ele estava 

muito próximo das discussões desenvolvidas na sociologia e, principalmente, na 

geografia. 

A correspondência entre Febvre e Berr é uma fonte rica para explorarmos 

os caminhos da construção deste livro. E ela nos permite afirmar que Lucien Febvre 

não correspondia à primeira opção de Henri Berr. Em 1912, a primeira opção de 

Berr para a temática “A terra e a história”, que viria a ser “A terra e a evolução 

humana”, não é Lucien Febvre, mas o já consagrado geógrafo Vidal de la Blache, 

                                                             
29 Tradução da autora. No original: « Ce sont la tous livres de très haut intérêt historique et 

philosophique, dus a des écrivains particulièrement avertis, des mises au point qui étaient 

indispensables. Ajoutons que l’unité de l’oeuvre collective est obtenue au moyen d’instructions dues 

a M. Henri Berr, qui rattachent chaque volume aux voisins, par l’exposé des idées maîtresses et de 

leur connexion : une série cohérente d’essais qu’il faut lire avec grand soin, car là est le fil 

conducteur. » In: Propaganda da editora Rennaissance du Livre. Ver Figura 4. 
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que naquele momento estaria impedido de colaborar por estar redigindo seu livro 

“La Géographie”. Berr chega a solicitar de Febvre indicações de outros autores, 

mas em um intervalo de um mês se decidirá pelo próprio Lucien Febvre. 

Neste processo de escolha, há alguns elementos a sublinhar. O trecho abaixo 

é parte de um relato de Berr para Febvre, sobre uma conversa que esse teria tido 

com Vidal de la Blache: 

 

 

Na conversa que tive com Vidal, eu disse que havia pedido a você 

para fazer o volume – mas que você ainda não havia respondido 

– que não tinha respondido a esta proposta; que eu imaginava que 

você talvez tivesse pudores de ordem científica, ou medo de ser 

considerado pelos geógrafos especializados como não 

qualificado para este trabalho. Vidal me respondeu que neste 

caso você estava errado, que você é profundamente estimado, 

não somente como historiador, mas como geógrafo, que Gallois 

frequentemente fala bem de você; que se você não tivesse 

ocupado com sua tese, ele lhe teria pedido artigos para a Annales 

de géographie. [...] Vidal me disse ainda que meu volume não 

careceria de um geógrafo puro, mas sim de um geógrafo-

historiador ou historiador-geógrafo, pois ele trata das relações da 

geografia e da história.30 

 

Este curto relato é muito interessante porque concentra diversos elementos 

para nossa análise. Note-se que Henri Berr, não podendo contar diretamente com a 

colaboração de Vidal de la Blache, submete o nome de Febvre à apreciação do 

geógrafo, num claro reconhecimento de sua autoridade sobre o tema. De não menos 

interesse é a avaliação do geógrafo, que se dá a conhecer pela mediação de Berr. 

Isto é particularmente interessante porque não dispomos de uma resenha de Vidal 

de la Blache sobre Febvre, nem mesmo sobre este livro em questão, visto que ele 

morreu antes da publicação. Mas se não teve oportunidade de ler a obra, fica claro 

que ele conhecia os artigos anteriores de Lucien Febvre, que o considerava alguém 

apto para seguir a empreitada de uma síntese que envolvia tão profundamente a 

                                                             
30 Tradução da autora. No original:  « Dans la conversation que j’ai eue avec Vidal, j’ai dit que je 

vous avais demandé de faire le volume -, mais que vous ne m’aviez pas répondu, - pas répondu à 

cette proposition ; que je vous supposais des scrupules d’ordre scientifique, la crainte d’être 

consideré par les géographes spécialisés comme non qualifié absolument pour ce travail. Vidal m’a 

repondu que, dans ce cas, vous aviez tort ; que vous êtes profondément estimé, non seulement 

comme historien, mais comme géographe ; que Gallois lui a souvent dit du bien de vous ; que, si 

vous n’aviez été pris par vos thèses, on vous aurait demadé des articles pour les Annales de 

géographie [...] Vidal m’a dit encore qu’il ne fallait pas pour mon volume un pur géographe, mais 

un géographe-historien ou un historien-géographe, puisqu’il s’agit des rapports de la géographie et 

de l’histoire. » In: FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. 

Presentées et annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 22. 
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geografia. É interessante lembramos que Febvre havia sido aluno de Vidal de la 

Blache na École Normale Supérieure. 

 Outra possibilidade que Berr nos oferece é de conhecer as dúvidas sobre a 

futura recepção do livro, que já acompanhavam Febvre desde o momento em que 

aceita produzi-lo. Aceitar o convite naquele momento significava adentrar 

efetivamente o universo dos geógrafos, o que poderia ser visto como intromissão. 

O próprio Febvre, já com a escrita da obra bastante adiantada, nos informa sobre os 

riscos de romper a fronteira das disciplinas, em relato a Berr de 1920: 

 

A Terra [...] começo a sentir um pouco de fadiga. É um forte peso 

para sustentar, asseguro-lhe, tratar de um tema como este; e eu 

sei quantas reflexões e reavaliações me terão custado um ou outro 

destes capítulos que, entretanto, receio, serão julgados como 

capítulos de amador ao mesmo tempo por geógrafos imbuídos do 

espírito de corpo e por historiadores desconfiados do que não é 

seu próprio campo.31 

 

Esse receio de Febvre, como veremos adiante, será confirmado pela 

recepção de alguns geógrafos, que verão o livro como uma simplificação dos 

problemas da geografia produzida por alguém externo à disciplina. Parece-nos 

razoável sugerir que, em tal cenário de dúvidas, o aval de Vidal de la Blache tenha 

sido um incentivo relevante para que Febvre aceitasse o convite. Curioso é que uma 

das tópicas que marcarão a recepção imediata do livro é uma espécie de disputa 

pela memória de Vidal de la Blache, de definição dos herdeiros ou intérpretes de 

sua obra. Há, portanto, uma espécie de espectro do geógrafo Vidal de la Blache que 

ronda A terra e a evolução humana, de sua concepção até sua recepção.  

Interessante lembrar que essa concordância de Vidal de la Blache em 1912 

é ainda sobre um autor e uma ideia, pois Febvre ou Berr não haviam proposto um 

plano de redação. Os primeiros contornos dele só são conhecidos em 1914, quando 

Febvre planejava um livro dividido em três partes: I) a primeira dedicada ao 

método, à discussão sobre geografia humana ou morfologia social, estudando as 

críticas dirigidas à nova geografia, principalmente ao alemão Ratzel, pelos 

                                                             
31 Tradução da autora. No original: « La terre [...] je commence à sentir un peu la fatigue. C’est un 

lourd poids à soulever, je vous assure, que celui d’un sujet pareil ; et je saurai combien de réfections 

et de reprises m’aura coûté tel ou tel de ces chapitres qui cependant, j’en ai peur, seront jugés comme 

des chapitres d’amateur à la fois par les géographes imbus d’esprit de corps et par les historiens 

méfiants de ce qui n’est point eux ... » In: FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". 

Lettres à Henri Berr. Presentées et annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 

1997, p. 112-113. 
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sociólogos durkheimianos, como Marcel Mauss e François Simiand32; II) a segunda 

parte seria dedicada à exposição das relações entre o homem e o meio, combinando-

as no conceito de “gênero de vida” de Vidal de la Blache; III) a terceira e última 

parte, seria dedicada a demonstrar as trocas e interações entre as sociedades, já que 

o conceito de gênero de vida também não resolveria tudo.33 Comparando este plano 

com o resultado final do livro, observamos que eles são muito próximos, a principal 

diferença é a divisão do que seria a parte II em duas, ficando a obra com quatro 

partes, assim distribuídas: I) Como colocar o problema, a questão do método; II) 

Quadros naturais e sociedades humanas; III) Possibilidades e gêneros de vida; IV) 

Grupamentos políticos e grupamentos humanos.34 

Febvre anunciava, em 1914, que seu livro seria uma “Iniciação Geográfica 

Geral”, que pretendia explorar em sua complexidade a riqueza de um problema, que 

até então não havia sido suficientemente tratado.35 Esse desejo, no pós-Guerra, 

ganhará claramente novos contornos para se transformar em uma iniciação crítica, 

pois este elemento da problematização - sobretudo do conceito de influências 

geográficas - será muito reforçado.36 A disposição de que seu texto tivesse um 

caráter crítico é assumida pelo próprio Febvre, quando, em 1922, advoga pela 

presença da expressão “estudo crítico” no subtítulo do livro. Em seus próprios 

termos: “Meu livro, é mais uma série de observações, ou de notas críticas. Não é 

uma construção, não poderia ser uma construção”.37    

 Entrando nesta temática, o livro só ganhará o título de A Terra e a Evolução 

Humana às vésperas da publicação.  No sumário do catálogo da coleção 

“L’Évolution de l’Humanité” divulgado por Henri Berr o livro é identificado 

simplesmente como A Terra e a História, e permanecerá assim até pelo menos 

                                                             
32 A crítica à geografia de Ratzel, na França, iniciara-se principalmente no terceiro número da Année 

sociologique, em resenha produzida por Durkheim sobre o livro do geógrafo alemão 

Antropogéographie. Essa crítica foi continuada por Marcel Mauss e François Simiand. Em sua tese 

de doutorado, Sérgio da Mata chamou atenção para o fato de como A terra e a evolução humana é 

tributária desse movimento dos durkheimianos. Entretanto, como se verá nas próximas linhas, o 

movimento de Febvre é muito mais de problematizar também a morfologia social que de aderir à 

escola de Durkheim sem críticas. Cf. MATA, S. Chão de Deus: catolicismo popular, espaço e proto-

urbanização em Minas Gerais. Brasil. Séculos XVIII-XIX. Berlin : Wiss. Verl. Berlin, 2002. 
33 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 26-30 
34 FEBVRE, L. La Terre et l’évolution humaine: introduction géographique a l’histoire. Paris: 

Éditions Albin Michel, 1970. 
35 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 30. 
36 Ibidem, p. 79. 
37 Ibidem, p. 119. 
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1921. A discussão efetiva sobre um novo título só aparece em março de 1922, já no 

encaminhamento da obra para a editora. Sucessivos títulos são cogitados: Febvre 

sugere “Meio geográfico e sociedades humanas: notas críticas sobre as relações da 

Terra e da História”; Berr propõe “O meio natural e a história: introdução 

geográfica à história”, ou “A terra e a humanidade”. Com a falta de consenso, 

Febvre ainda propõe “O meio natural e a humanidade” ou a “A terra e a história”. 

A questão só será concluída com a proposição de Febvre por “A terra e a evolução 

humana”, uma fórmula que agradaria a Berr e ao editor, mas o autor faz questão de 

ressaltar que sua verdadeira preferência seria pelo título “O meio natural e as 

sociedades humanas”.38  

  Ainda sobre a construção da obra, é interessante apreciar aqui o papel de 

Lionel Bataillon, que aparece no livro como colaborador de Febvre, mas nem 

sempre é qualificado adequadamente. A discussão entre Febvre e Berr sobre um 

colaborador para os trabalhos do livro aparece desde 1914, mas não frutifica porque 

Febvre não reconhece ninguém com competência entre seus alunos.39 A entrada de 

Bataillon só ocorrerá em 1920, após Febvre tê-lo auxiliado com a tese e com o 

concurso de Agrégation. A colaboração de Bataillon, segundo nosso autor, teria 

consistido em escrever notas e fichamentos, e fazer sugestões na definição final do 

plano de redação. Febvre faz questão de afirmar a Henri Berr que o livro não poderia 

ser editado com autoria “Febvre e Bataillon”, pois a colaboração não atingira tal 

nível. Nos termos de Febvre, Bataillon era ainda um jovem a procura de títulos, 

logo, o reconhecimento de seu nome na capa não seria pouco. Entretanto, a solução 

não parece ter satisfeito plenamente o colaborador, já que o próprio Febvre, após a 

publicação, tratará o colaborador como ingrato, pois ele estaria descontente de seu 

nome não aparecer também nos sumários e peças de divulgação da coleção 

l´Évolution de l’Humanité.40  

  

2.2.2 As primeiras leituras do livro-polêmica 

 

A publicação na coleção de Henri Berr determinou a existência de um 

público mais amplo do que a publicação da tese de Febvre sobre o Franco-Condado 

                                                             
38 Ibidem, p. 119-123. 
39 Ibidem, p. 30. 
40 Ibidem, p. 114-115; 140-142. 
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pudera e se propusera a alcançar. O desenho da coleção, com obras que não eram 

análises descritivas específicas, mas sínteses gerais, visava mais que o leitor 

especializado, envolvia diversos leitores intelectualizados. Associando este 

elemento à grande capilaridade da divulgação da coleção l’Évolution de l’Humanité 

na imprensa francesa, encontramos um resultado claro no número de resenhas 

publicadas sobre o livro, como demonstra o quadro abaixo. 

 

 

Quadro 6 - Resenhas: A terra e a evolução humana 

Revistas por áreas 
Autores Ano de 

Publicação 

Ciências sociais (soc. antr. arqu.)   

L'Année sociologique HALBWACHS, Maurice 1923/24 

Revue archéologique REINACH, Salomon 1923 

Cultura geral   

Les Annales politiques et littéraires PERRIER, Edmond  1924 

Mercure de France VALLAUX, Camille 1923 

Economia   

Revue d'économie politique (2) BOURDON, Jean 1923 

Geografia   

Annales de géographie DEMANGEON, Albert 1923 

La Géographie: bulletin de la Société de 
géographie  

VALLAUX, Camille 1923 

História   

Revue historique BLOCH, Marc 1924 

Annales de Bretagne SÉE, Henri 1923 

Historische Zeitschrift VOGEL, Walther 1924 

História / Filologia   

Revue belge de philologie et d'histoire LINDEN, Herman Vander 1923 

História / Geografia   

Bulletin de la Société des professeurs d'histoire et 
de géographie de l'enseignement public  

BUSSON, Henri 1922 

História / Literatura   

Revue critique d'histoire et de littérature HAUSER, Henri 1924 

Linguística   

Bulletin de la Société de linguistique de Paris MEILLET, Antoine 1922 

Psicologia   

Journal de psychologie normale et pathologique LETACONNOUX, Joseph 1923 

Religião   

La Revue des jeunes MENTRÉ, François 1923 

Études - Publiés par des Pères de la Compagnie de 
Jésus 

PASSAGE, Henri du 1922 

Total: 18   
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Entre 1922 e 1924, localizamos 18 resenhas publicadas em diversos 

periódicos, nas mais diversas áreas: sociologia, arqueologia, geografia, cultura 

geral, economia, linguística, psicologia, religião e, evidentemente, história.41 Nesse 

amplo espectro estão as principais revistas de cada uma das áreas. Chamamos 

atenção principalmente para a L´Année sociologique, Annales de géographie, 

Mercure de France, Revue historique, Historische Zeitscrift e Revue critique 

d’histoire et de littérature.  Em relação às nacionalidades, além da ampla maioria 

de revistas francesas, temos a belga Revue belge de philologie et d’histoire e a 

alemã Historische Zeitschrift.   

Quanto à forma, observamos um pouco mais de diversificação em relação 

aos livros anteriores de Febvre, em que as resenhas eram invariavelmente curtas. 

Aqui elas também são maioria. O conjunto de resenhas de uma página formado por 

Revue d’économie politique, Les Annales politiques et littéraires, Historische 

Zeitschrift e Revue archélogique; o conjunto de 2 a 3 páginas é composto por Revue 

belge de philologie et d’histoire, Bulletin de la Société des professeurs d'histoire et 

de géographie de l'enseignement public, La Géographie, Annales de Bretagne, La 

Revue des jeunes e Bulletin de la Société de linguistique de Paris. Mas também 

encontramos resenhas de 6 a 8 páginas nas revistas Revue historique, Revue critique 

d’histoire et de littétrure, Annales de géographie, L’Année sociologique e uma 

exceção mais expressiva de 18 páginas na revista Études. Este último conjunto, 

evidentemente, é formado pelas resenhas que desenvolvem uma análise mais 

detalhada. Importante ressaltar, um detalhamento que não era comum para a grande 

maioria das obras neste momento. 

 Nesse mapeamento, portanto, fica patente que A Terra e a Evolução 

Humana foi uma obra que produziu grande impacto, seja pela questão quantitativa, 

seja pela diversidade e importância de revistas em que as resenhas foram 

publicadas. Mas essa expressividade não para aí, ela comporta outros dois 

elementos centrais para o estudo da recepção: a relevância dos autores e a densidade 

das análises proferidas. Começando pelos autores, observamos, como já acontecera 

com as teses, a presença de alguns cujos nomes atualmente são pouco ou nada 

                                                             
41 Conforme banco de dados, cuja explicação da construção encontra-se na Introdução desta tese.  
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conhecidos: os historiadores franceses Joseph Letaconnoux (18..-19..) e Jean 

Bourdon (1889-1974); o historiador belga  Herman Vander Linden (1868-1956); o 

historiador alemão Walter Vogel (1880-1938); o filósofo François Mentré (1877-

1950), o padre jesuíta e diretor da revista Études, Henri du Passage (1874-1963), o 

geógrafo Henri Busson (1870-1946).42 Por outro lado, encontramos nesse conjunto 

pelo menos oito nomes de central importância, e sobre os quais nos deteremos com 

mais vagar ao comentarmos o conteúdo das resenhas que produziram: os 

historiadores Henri Hauser (1866-1946), Henri Sée (1864-1936) e Marc Bloch 

(1886-1944); os geógrafos Camille Vallaux (1870-1945) e Albert Demangeon 

(1872-1940), o sociólogo Maurice Halbwachs (1877-1945), o arqueólogo Salomon 

Reinach (1858-1932) e o linguista Antoine Meillet (1866-1936). 

O que esses autores produziram sobre A Terra e a Evolução Humana talvez 

permita-nos classificar esta obra como um “affaire”, seja para a produção 

acadêmica dos anos 1920, seja para a carreira de Lucien Febvre. Como apontamos, 

Febvre já esperava, desde os primeiros esboços do livro, que fosse receber 

avaliações controvertidas, tanto de geógrafos quanto de historiadores. Avaliando o 

conjunto de resenhas, podemos dizer que sua expectativa se confirmou. As 

controvérsias lançadas por seus primeiros comentadores foram expressivas e, de 

fato, vieram de geógrafos, historiadores, mas também sociólogos. E essa não é uma 

interpretação exclusiva de Febvre, ou que possa ser percebida apenas a partir de 

hoje, seus primeiros leitores também a notaram.  

A Revue critique d’histoire et de littérature, a Annales politiques et 

littéraires e o Bulletin de la Société des professeurs d'histoire et de géographie de 

l'enseignement public, não escondem seu diagnóstico: A Terra e a Evolução 

Humana foi feita para criar polêmicas. Em termos bem próximos, a Revue 

d’économie politique e a Mercure de France disseram que ali estaria mais presente 

um espírito crítico que um espírito construtivo. Ou ainda na Annales de géographie 

em que Febvre é acusado de estar mais preocupado em criticar do que em expor de 

fato os métodos da Geografia Humana. Note-se que três dessas seis resenhas que 

chamam atenção para a polêmica são produzidas por geógrafos: Albert Demangeon 

e Camille Vallaux, que não apenas resenhou a obra na La Géographie, boletim 

                                                             
42 BNF. Catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. Disponível em: 

http://data.bnf.fr/.  Consultado em 10/01/2016. 
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especializado da sociedade de geografia, como na revista de circulação mais ampla 

Mercure de France.  

Por outro lado, essa dimensão claramente crítica presente no livro de Febvre 

também mereceu elogios. Na revista de história regional Annales de Bretagne, o 

historiador Henri Sée - especialista em história econômica e formação do 

capitalismo - e François Mentré na religiosa Revue de Jeunes, destacam que Febvre 

produzira uma discussão crítica que não era dogmática, que não pretendia 

estabelecer regras. O campo semântico mais elogioso à obra comportará ainda 

outros temas, como a ampla bibliografia, que é destacada na Revue belge de 

philologie et d’histoire, na Revue archéologique, e mesmo na La Géographie com 

Camille Vallaux. O esforço de Febvre em demonstrar as contribuições da geografia 

para a história é um tema que também foi destacado positivamente, sobretudo entre 

historiadores, na Revue belge de philologie et d’histoire com o pouco conhecido 

entre nós Herman Vander Linden, com Henri Sée na Annales de Bretagne e com 

Marc Bloch na Revue historique.  

O tema que certamente permeou o maior número de resenhas, de forma 

afirmativa, foi o enfretamento dos determinismos no âmbito das ciências do 

homem. Ele aparece nas resenhas dos principais historiadores: Marc Bloch, Henri 

Hauser, do belga Vander Linden, e do alemão Walter Vogel, do sociólogo Maurice 

Halbwachs, do geógrafo Albert Demangeon, nas revistas religiosas com François 

Mentré e Henri du Passage, e na revista de cultura geral Annales politiques et 

littéraires. Mas se o propósito de Febvre de questionar os determinismos é bem 

avaliado por tantos, a forma como o faz é o que abre caminho para diversos outros 

questionamentos, que, como veremos, tomam direções opostas a depender da área 

de atuação do resenhista.  

Na resenha de Henri Hauser - historiador especializado em economia e 

professor da Sorbonne - mas que em 1909 havia publicado uma obra de perfil 

geográfico43 - encontramos uma das leituras mais interessantes sobre essa batalha 

contra os determinismos. Em sua avaliação, Febvre teria montado uma forte crítica 

contra a filosofia da história, a sociologia e a geografia deterministas. Uma crítica 

direcionada à teoria do espaço do geógrafo alemão Ratzel, outra mirando o 

dogmatismo dos sociólogos, o direito morfologia social de explicar tudo. E Hauser 

                                                             
43 Cf. HAUSER, H. FÉVRE, J. Régions et pays de France. Paris: Félix Alcan, 1909. 
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apoia essa construção febvreana, defendendo que a complexidade das ciências 

humanas não comportaria a formulação de leis, tal qual as ciências naturais; a 

análise das singularidades deveria se impor às sínteses prematuras, às 

generalizações apressadas.44  

Sua grande divergência com Febvre, portanto, não é no mérito. O que 

motiva sua crítica é a intensidade e a oportunidade em que Febvre levanta a 

discussão. Hauser questiona se, ao promover uma reação necessária contra uma 

concepção determinista da história, Febvre não estaria empurrando com força 

excessiva portas já entreabertas. Não estaria tentando preservar um santuário já 

devidamente protegido? Não estaria apontando para uma ameaça que na prática 

historiográfica de seus contemporâneos não se revelava como tal? Em suma, Hauser 

parece sugerir que o aparato crítico de Febvre estaria marcado por algum atraso e 

exagero. 

E aqui precisamos esclarecer em mais detalhes a que Hauser se refere. Em 

termos simplificados, trata-se das controvérsias que marcaram a virada do século 

XX na França, envolvendo sociologia, geografia e história, em um grande debate. 

Um dos pontos principais desse debate é o ano de 1903, que vai opor François 

Simiand - um dos discípulos de Durkheim - e o historiador Charles Seignobos, em 

torno do que o sociólogo chamou de “história historizante”. Já em 1909, Simiand 

mira a geografia humana, produzindo uma crítica severa de teses de geografia 

regional, entre as quais as de Albert Demangeon e Camille Vallaux. Em sua 

avaliação, a geografia humana não conseguiria produzir explicações tão efetivas 

quanto a “morfologia social”.  No foco de todas essas discussões, estavam os 

fundamentos epistemológicos das disciplinas, a legitimidade de cada uma produzir 

análises sobre a realidade, sobre a vida em sociedade, sobre as relações entre o 

homem e o meio.45  

É exatamente este debate que Febvre prolonga em 1922, recolocando 

geólogos e sociólogos em debate. Aos olhos de Hauser, contudo, Febvre levanta 

fervura de um caldo que já teria esfriado. De fato, a crítica de Febvre parece traçar 

a geografia e a sociologia como rivais, não apontando as colaborações. Embora 

                                                             
44 HAUSER, H. Lucien Febvre, avec le concours de Lionel Bataillon. La terre et l’evolution 

humaine, introduction geografique à l’histoire. Revue critique d’histoire et de littérature. Paris, 

v. 91, n.4, 1924, p. 92-95. 
45 MÜLLER, B. Histoire et sciences sociales. In: FEBVRE, L. Lucien Febvre, lecteur et critique. 

Paris: Albin Michel, 2003, p. 219-266. 
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devotadas a métodos e objetos de análise distintos, como a própria reflexão sobre o 

livro de Febvre elaboradas por ambas as áreas pemite demonstrar, essas disciplinas 

também conviveram em uma grande zona de convergência e colaboração. Para ficar 

em um exemplo, podemos falar das colaborações do geógrafo Albert Demangeon 

na Année Sociologique.  

O exagero de Febvre também é ressaltado por Henri Sée na Annales de 

Bretagne, que apesar de uma recepção bastante elogiosa do livro, sugere que Febvre 

desconfia excessivamente de qualquer determinante geográfico. O geógrafo Albert 

Demangeon vai mais longe, indicando que a ênfase antiderminista de Febvre o 

conduz ao lado oposto, a um “possibilismo” excessivo. Esse “possibilismo 

geográfico” a que se refere Demangeon, deriva da composição de gêneros de vida 

de Vidal de la Blache, mas que, em sua avaliação, teria sido exacerbado por Febvre. 

Segundo Febvre, “seus hábitos, suas características particulares, seu gênero de vida, 

não são consequência necessária do fato de que o homem está em tal ou tal meio. 

Não são produtos do meio, para adotar uma fórmula brutal”.46 

Tanto Demangeon quanto Sée convergem para a ideia de que esse caminho 

trilhado por Febvre pode conduzir a um relativismo, que não explicaria nada. E 

neste diagnóstico, de que Febvre recusa apressadamente fatores de determinação, 

eles não estão sozinhos, são acompanhados pelo sociólogo Maurice Halbwachs e 

pelo geógrafo Camille Vallaux. Vallaux aponta que Febvre promove uma opção 

pela monografia, pelos particularismos, uma recusa das necessidades geográficas 

que não seriam próprias da disciplina:  

 

Existem então, para usar a linguagem de Febvre, possibilidades 

permanentes, e Febvre reconhece isso. Possibilidades 

permanentes e necessidades são, para nós, uma coisa só e é 

matéria de ciência, pois há ciência em todo lugar em que o 

determinismo é constatado, venha esse determinismo do homem 

ou da natureza. 

Nesse sentido, a geografia humana é legítima. De resto, Febvre 

termina por admiti-la. Sua crítica, no fundo, é dirigida contra os 

geógrafos, e não contra a geografia. 47 

                                                             
46 Tradução da autora. No original: “Ses habitudes, ses caractères particuliers, son genre de vie, ne 

sont pas la conséquence nécessaire du fait qu’il est placé dans tel ou tel milieu. Ce ne sont pas les 

produits du milieu, pour adopter cette formule brutale.” FEBVRE, L. La Terre et l’evolution 

humaine: introduction géographique a l’histoire. Paris: Éditions Albin Michel, 1970, p. 398. 
47 Tradução da autora. No original: « Il y a donc, pour prendre le langage de Febvre, des possibilités 

permanentes, et Febvre le reconnaît lui-même. Possibilités permanentes et nécessités, c’est pour 

nous tout un, et c’est matière de science, car il y a science partout où il y a determinisme constaté, 

que ce déterminisme vienne de l’homme ou de la nature. La géographie humaine est donc légitime. 
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Halbwachs, com uma clara inspiração durkheimiana, aponta na Année 

sociologique sua divergência com Febvre. Para o sociólogo, seria cômodo invocar 

possibilidades que não explicam nada, e chama esta operação de “um ecletismo que 

só semeia ignorância”. Seu raciocínio é bastante eloquente:  

 

É realmente muito cômodo ora invocar as condições naturais, ora 

não invocá-las, admitir que ora é um conjunto de causas e ora é 

outro que intervém para explicar um mesmo fenômeno. Esse tipo 

de ecletismo não é, em resumo, senão uma confissão disfarçada 

de ignorância. Se um fator explica em um caso, ele deve explicar, 

em relação à parte onde intervém, em todos os outros casos. 

Febvre mostrou que, em muitos casos, esses fatores não explicam 

nem a totalidade nem a parte, ainda que estejam presentes: a 

conclusão é que, em nenhuma parte, eles não explicam nada.48 

 

Interessante observar que, ao contrário, o antideterminismo geográfico de 

Febvre é repercutido na terra de Ratzel, na revista de história alemã Historische 

Zeitschrift, de maneira bastante positiva. A resenha de Walther Vogel analisa o 

texto de Lucien Febvre junto com quatro outras obras de geografia política 

publicadas na Alemanha, de Arthur Dix, Alexander Supan, Johannes Wütschke e 

Rudolf Reinhard.49 Em sua avaliação, essa convergência de publicações naquele 

momento não seria fortuita, já que a Grande Guerra teria chamado atenção dos 

intelectuais para as conexões entre políticas estatais e relações geográficas. Ao 

mesmo tempo em que crescia a tendência de abordar fenômenos coletivos da vida 

humana a partir das ciências naturais biológicas. Para Vogel, a obra de Ratzel não 

poderia ser considerada uma solução satisfatória para a tarefa, portanto, novos 

trabalhos circulariam este tema, sendo ele próprio autor de uma “geografia 

                                                             
Au reste, Lucien Febvre finit par l’admettre. Sa critique, au fond, est dirigée contre les géographes, 

et non contre la géographie. » In: VALLAUX, C. La géographie humaine est-elle legitime et 

possible? La Géographie: bulletin de la Société de géographie. Paris, v. 39, n. 4, 1923, p. 463. 
48 Tradução da autora. No original: « Or il est vraiment trop commode tantôt d’invoquer ces 

conditions naturelles, tantôt de ne pas les invoquer, d’admettre que tantôt c’est un genre de causes 

et tantôt un autre qui intervient pour expliquer un même phénomène. Ce genre d’écletisme n’est, en 

somme, qu’un aveu déguisé d’ignorance. Si un facteur explique dans un cas, il doit en effet 

expliquer, pour la part où il intervient, dans tous les autres. Or M. Febvre a montré que, dans 

beaucoup de cas, ces facteurs n’expliquent ni en totalité, ni en partie, bien qu’ils soient là : c’est 

donc que, nulle part, ils n’expliquent rien. ». In: HALBWACHS, M. Lucien Febvre, Le problème 

de la géographie humaine, à propos d’ouvrages récents. L’Année sociologique. Paris, v. 1, 1923-

24, p. 906. 
49 Importante esclarecer que os conceitos “geografia humana” e “geografia política”, em nossa 

análise, comportam o uso original empregado pelos resenhistas. Enquanto “geografia humana está 

presente nos textos de língua francesa, “geografia política” é empregada por Walther Vogel. 
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política”. O caso de Febvre seria, para Vogel, uma “crítica positiva” a Ratzel. 

Febvre teria, apesar de algumas explicações prolixas, reconduzido a dimensões 

adequadas as contribuições da geografia política para a compreensão dos processos 

histórico-políticos. O valor do livro de Febvre estaria em apontar todos os exageros 

de uma “teoria do meio”, fazendo justiça à autonomia da vontade dos homens e do 

Estado. 

A pauta contra os determinismos vai repercutir ainda com outros olhares, 

que chamam atenção para o perigo da substituição de um determinismo por outra 

causa pré-estabelecida. É o caso da revista da Companhia de Jesus, Études, que 

ressalta o risco de substituir o determinismo geográfico, ou seja, as imposições do 

meio, por um determinismo psicológico, onde a ação humana determine tudo. Mas, 

como dissemos acima, este tema se reflete de forma diferente em cada interlocutor. 

Se um resenhista da revista Études se preocupava em não tomar o homem como o 

centro de todas as coisas, o mesmo não se dava entre os psicólogos. O Journal de 

psychologie, por exemplo, apresentou o estudo de Febvre como uma contribuição 

para pensar o método psicológico.  

A preocupação com a “substituição de determinismos” também está 

presente de alguma forma na resenha de Marc Bloch na Revue historique. 

Claramente favorável ao anseio de Febvre de não corroborar “esquematismos 

fáceis”, como lhe pareciam as formulações de Ratzel, Bloch complexifica ainda 

mais a questão. Atacar a “superstição de uma causalidade necessária e sempre 

uniforme” rebateria a ideia de leis geográficas, mas com isso Febvre seria 

conduzido à ideia oposta, a um outro esquematismo, onde sempre há possibilidades 

e nunca há determinação. Em seus termos, “necessidade em nenhuma parte. 

Possibilidades em todos os lugares.” 50 O raciocínio de Bloch, portanto, parece 

sugerir alguma necessidade de tempero na receita febvreana, de forma a não 

descartar prévia e completamente um ou outro campo. 

É preciso dizer aqui que Marc Bloch, ou mesmo Hauser, corroboram a ideia 

de Febvre de que o historiador deveria renunciar às esperanças de generalizações 

que a geografia parecia ter aberto. Entre eles há a concordância de que as condições 

do meio seriam muito diversas para caber em classificações; porque supor 

                                                             
50 BLOCH, M. Lucien Febvre, La terre et l’évolution humaine. Revue historique, Paris, n.145, 

1924, p. 236. 
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influência necessária do meio seria também supor que o homem não modifica o 

meio; e ainda porque o mesmo meio não produziria sempre os mesmos resultados 

sobre grupos humanos diferentes. Para Febvre, por exemplo, supor que uma costa 

plena de peixes conduziria a uma sociedade de pescadores seria negligenciar as 

numerosas sociedades que por crença religiosa estão impedidas de comer peixe. 

Mas a questão de Bloch é que, ao processar essa crítica, Febvre não teria associado 

outro elemento necessário, a ideia de ilusão geográfica. Ou seja, o meio não influi 

diretamente, mas os grupos têm a ilusão dessa influência, e fazem algo a partir dela. 

Isso configuraria uma “pseudo-necessidade geográfica” que Febvre também não 

explora. 

Saindo um pouco da questão determinismo X possibilismo, nota-se que 

outra marca comum a diversas resenhas é a apresentação de A Terra e a Evolução 

Humana como uma síntese. Na Revue d’Économie Politique, na alemã Historische 

Zeitschrift, e na La Géographie, com Camille Vallaux, fala-se que Febvre teria 

produzido uma síntese original. Demangeon, em sua resenha da Annales de 

géographie, leva mais longe a ideia de síntese original, apontando que Febvre havia 

cumprindo a tarefa que não fora feita por nenhum geógrafo até aquele momento, 

qual seja, produzir uma síntese do espírito da geografia humana. Note-se, contudo, 

que se a questão da originalidade está reconhecida, associada à síntese, em 

Demangeon há a preocupação de delimitá-la claramente. Febvre seria original na 

composição da síntese, mas não seria um revelador de ideias originais, pois neste 

aspecto se limitava a ser um leitor de Vidal de la Blache. 

Ver Febvre como leitor de Vidal de la Blache não é exclusividade de 

Demangeon. De maneira geral, quase todos os analistas falam dessa influência do 

geógrafo francês, como já discutimos acima com o “possibilismo geográfico”. Marc 

Bloch, além do geógrafo, chama atenção também para a presença de Émile 

Durkheim na obra, e faz questão de ressaltar que são influências que não produzem 

dependências, pois Febvre não seria um discípulo nem de um nem de outro. Mas, 

enquanto o apontamento da influência é comum a diversos resenhistas, parece-nos 

haver algo particular na leitura dos geógrafos, que conduz à discussão do próprio 

legado de Vidal de la Blache.  

Em outros termos, a recepção de A terra e a evolução humana, que ocorre 

após a morte do geógrafo, parece colocar publicamente a discussão sobre a correta 

interpretação de seu trabalho, sobre os autores e os lugares de fala mais legítimos 
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para interpretá-lo. A percepção clara da obra como porta-voz de um grupo é 

encontrada mesmo no meio externo à geografia. A religiosa Revue de Jeunes, por 

exemplo, apresenta o livro como “denso, que honra o movimento francês da 

geografia humana”. A também religiosa Études e a revista de história belga, Revue 

belge de philologie et d’histoire, classificam o livro não como introdução 

geográfica à história, tal qual está em seu subtítulo, mas como “obra de iniciação à 

geografia humana”.  

Ao dizer que Febvre fez a síntese da geografia humana que não fora feita 

pelos próprios geógrafos, Demangeon reconhece o trabalho do historiador, e 

claramente constata um problema em seu campo, uma lacuna com a qual não 

haviam se preocupado. Lembre-se que, a severa crítica de François Simiand 

elaborada em 1909 sobre a tese do próprio Demangeon e de Vallaux, não gerou 

uma reposta pública por parte dos geógrafos.51 Mas essa “autocrítica” de 

Demangeon não se efetiva sem alguma dose de ironia. Febvre, que adentrara o 

“território do outro”, é apresentado como um historiador que nunca produziu uma 

obra de geografia, mas oferece uma síntese da disciplina. E isto também se 

reverbera na qualificação de Febvre como um sedutor, sobretudo pela forma pessoal 

com a qual, por vezes, abusaria da crítica.52  

Interessante observar que o próprio Febvre quer escapar dessa ideia de que 

Vidal de la Blache pertence aos geógrafos. Mais que isso, o que Febvre tenta 

demonstrar, textualmente, é que a reflexão geográfica não é exclusiva dos 

geógrafos. Não é à toa que, ao apresentar Vidal de la Blache como fundador de uma 

escola geográfica na França, ressalta seu passado de historiador. Vidal de la Blache, 

para Febvre, é um historiador, que, a partir de 1872, se orientou para a geografia. E 

é exatamente esta formação de historiador que lhe permitiria uma reflexão 

geográfica não-naturalista, como a de Friedrich Ratzel e sua Antropogeographie, 

mas uma geografia humana que seria antes de tudo histórica. A legitimidade 

historiadora para tratar da geografia se constrói no texto de Febvre também pela 

referência ao passado, com a mobilização de historiadores que discutiram e 

incorporaram influências geográficas em suas obras, como Michelet ou Taine. Essa 

                                                             
51 MÜLLER, B. Histoire et sciences sociales. Lucien Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin 

Michel, 2003, p. 242. 
52 DEMANGEON, A. Introduction géographique à l’histoire. Annales de géographie. Paris, v. 32, 

n. 165, p. 165-170, 1923. 
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construção fica ainda mais clarividente quando Febvre afirma que seu livro sobre 

as relações entre a terra e o homem está sendo escrito por um historiador que, “de 

maneira consciente e refletida, quer se “camuflar” de geógrafo”. Em um discurso 

que flerta com a presunção, Febvre afirma que é exatamente por a história não ser 

uma disciplina que impõe a seus praticantes “doutrinas”, “teorias 

pseudocientíficas”, que ele estaria livre para produzir um estudo crítico. 53 

A ideia de uma leitura incorreta da geografia também aparece quando 

Demangeon afirma que Febvre aproxima de maneira indevida, faz confusões entre 

a geografia e a sociologia. A geografia humana teria um objeto e método próprio 

de pesquisa que Febvre, na pressa de criticar, não teria elaborado positivamente. 

Segundo Demangeon, a geografia humana estuda as condições da vida material dos 

homens, seus gêneros de vida, suas formas de utilização e ocupação do solo, e o faz 

a partir de método de pesquisa que é cartográfico e regional. Para Demangeon, se 

por um lado Febvre acusa os geógrafos de “esquematismo cartográfico”, por outro 

ele promove em sua própria obra um uso imperfeito dos mapas.54  

Em Camille Vallaux essa ideia de uma leitura inadequada da geografia 

ganha muita expressividade.  Ele acusa Febvre de criticar os geógrafos utilizando 

ferramentas que foram desenvolvidas por eles próprios. Febvre estaria querendo 

oferecer lições aos geógrafos, propondo-lhes uma “geografia modesta”, sugerindo 

que não se preocupassem em produzir generalizações, que se concentrassem nas 

monografias. Uma lição que não partiria de um bom mestre, nos termos de Vallaux, 

já que Febve desconheceria o conjunto dos conceitos geográficos e a obra inteira 

de Vidal de la Blache55. Vallaux é bastante eloquente, fiquemos com suas próprias 

palavras: 

 

O objeto deste livro não é construtivo. É crítico, e unicamente 

crítico. O autor diz isso no começo e repete no fim. Não podemos 

acusá-lo nem de não saber o que queira nem de não ter feito o 

que queria. O que ele quer é examinar os títulos desta nova 

disciplina, jovem e ambiciosa, que chamamos de Geografia 

humana, e ele o faz, ao longo das suas 470 páginas, com a 

                                                             
53 FEBVRE, L. La Terre et l’evolution humaine: introduction géographique a l’histoire. Paris: 

Éditions Albin Michel, 1970, p. 12-42. 
54 DEMANGEON, A. Introduction géographique à l’histoire. Annales de géographie. Paris, v. 32, 

n 165, 1923, p. 168. 
55 A percepção de que Febvre faz uma análise redutora de Vidal de la Blache é compartilhada ainda 

hoje. Cf. RIBEIRO, G. Para ler Geografia ou A Geografia segundo Lucien Febvre. Terra Livre, 

São Paulo, v. 32, p. 121-136, 2009, p. 132. 
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severidade de um juiz de instrução, - ou melhor, de um 

procurador em um inquérito. 

Lucien Febvre assegura diversas vezes que ele é, em resumo, 

simpático à ciência nova. Essa simpatia é muito real, estou 

convencido. Mas ela se exprime de uma forma um pouco 

particular. De uma forma tal que o leitor desavisado acreditará 

que o autor desejou quebrar as costelas da Geografia humana. 

Realmente, falando assim, creio colocar-me acima dos meus 

preconceitos de especialista. Pelo menos eu tento.56 

 

E, se como disse Febvre, a jovem geografia humana tinha rivais57, expressa 

principalmente na sociologia; quando se tratou de reagir ao diagnóstico sobre suas 

próprias questões epistemológicas, essas rivais se uniram. A aproximação da 

sociologia e da geografia, como teria tentado Febvre, é recusada não só pelos 

geógrafos, mas também pelos sociólogos, com Maurice Halbwachs na L’Année 

sociologique. E Halbwachs remete-se à própria resenha de Demangeon, para 

reforçar essas diferenças, classificando-a como “excelente resenha”, em um 

mecanismo de citação de uma resenha em outra que ainda não havíamos encontrado 

aqui. O autor afirma a grande diferença entre sociologia e geografia, que impediria 

de aproximá-las: a sociologia seria a ciência que pesquisa em que medida o meio 

"afeta" a organização dos homens, e a geografia a ciência que explica os 

desenvolvimentos dos grupos humanos pelo meio.  

O ponto central na crítica de Febvre não é sentido, portanto, apenas entre os 

geógrafos, mas também no seio da "morfologia social", sobretudo como formulada 

na tese de François Simiand. Para Halbwachs, imputar a uma disciplina (sociologia) 

fatos de outra (geografia), reunindo-os em um mesmo texto, conduziria a um estudo 

"pitoresco", mas que: “não oferece nenhuma das características que definem uma 

ciência, porque não pode assegurar-lhe um objeto que lhe seja próprio, e parece 

                                                             
56 Tradução da autora. No original: « L’objet de ce livre n’est pas constructif. Il est critique, et 

uniquement critique. L’auteur le dit au début, il le répète à la fin. On ne peut lui reprocher, ni de 

n’avoir pas su ce qu’il voulait, ni de n’avoir pas fait ce qu’il voulait. Ce qu’il veut, c’est examiner 

les titres de cette nouvelle discipline, jeune et ambitieuse, qu’on appelle la Géographie humaine, et 

il le fait, tout au long de ses 470 pages, avec la sévérité d’un juge d’instruction, - ou plutôt avec celle 

d’un en mal de réquisitoire. 

Lucien Febvre assure à plusiers reprises qu’il est, somme toute, sympatique à la science nouvelle. 

Cette sympathie est très réele, j’en suis convaincu. Mais elle s’exprime d’une manière un peu 

particulière. D’une manière telle que le lecteur non averti croira que l’auteur a voulu casser les reins 

à la Géographie humaine. Vraiment, en parlant ainsi, je crois me mettre au-dessus de mes préjugés 

de spécialiste. Tout au moins, j’y tâche ... » In: VALLAUX, C. Lucien Febvre, La terre et l’évolution 

humaine. Mercure de France, Paris, v. 161, n. 589, p. 204-205. 
57 FEBVRE, L. La Terre et l’evolution humaine: introduction géographique a l’histoire. Paris: 

Éditions Albin Michel, 1970, p. 31. 
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incapaz de formular uma única lei, nem de fazer alguma proposição verificável”.58 

A concepção de ciência de Halbwachs é, como se pode ver, estreitamente ligada 

aos preceitos de uma ciência una, sem diferenciação entre ciências explicativas e 

ciências interpretativas. Uma compreensão comum aos durkheimianos, com a qual 

não se alinha a postura de Febvre. 

Fazendo um exercício de síntese, necessário, mas sempre simplificador, 

poderíamos propor algumas conclusões. Uma discussão que aparece como 

elemento de fundo em quase todas as resenhas é em torno da especificidade 

epistemológica das ciências humanas ante as ciências naturais. Trata-se, como bem 

sabemos, de uma discussão que marca profundamente as primeiras décadas do 

século XX, principalmente na Alemanha. Vamos encontrá-la em diversos círculos, 

em Heinrich Rickert, em Max Weber, para ficarmos em dois mais expressivos.59 É 

claro que não se encontra neste conjunto, pelas próprias características do gênero, 

a intensidade e o rigor das reflexões desenvolvidas do outro lado do Reno, mas o 

substrato da discussão é o mesmo. 

Ressaltar este ponto nos interessa porque é relativamente comum a 

afirmação de que as discussões teórico-interpretativas desenvolvidas na Alemanha 

não penetraram a França, ou só o fizeram tardiamente.60 Que a ciência histórica 

francesa nos anos 1920 reclamava por alguma “empiria”, que nutria desconfianças 

em torno das discussões sobre o método, não é algo que possa ser totalmente 

descartado, Hauser nos dá um bom exemplo em sua resenha: “debruçar-se sobre 

400 páginas para discutir metodologia não seria demasiado para um historiador 

consciente de que a melhor lição de método é um trabalho bem feito?”61 Por outro 

lado, é o próprio conjunto de resenhas - que em maior ou menor grau vão discutir 

                                                             
58 HALBWACHS, M. Lucien Febvre, La terre et l’évolution humaine. L’Année sociologique, Paris, 

v. 1, 1923-24, p. 908. 
59 MATA, S. Rickert e os fundamentos teóricos do pensamento de Weber. In: A fascinação 

weberiana. As origens da obra de Max Weber. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. Interessante 

ressaltar aqui que o próprio Lucien Febvre leu a obra de autores como Rickert e Wildeband. E apesar 

de reconhecer que cada disciplina tem suas características próprias, recusa a formulação de Rickert 

de uma ciência do particular, que em sua avalição, não permitiriam analisar os elementos 

permanentes, logo sujeitos a leis, na história. Cf. FEBVRE, L. BERR, H. História. In: MALERBA, 

J. (org). Lições de história: da história científica à crítica da razão metódica no limiar do século 

XX. Porto Alegre: FGV: Edipucrs, 2013, p. 478-498. 
60 Cf.  REVEL, J. Le moment Berr. In: BIARD, A. ; BOUREL, D. ; BRIAN, E. (ed.). Henri Berr 

et la culture du XX siècle: histoire, science et philosophie. Paris: Albin Michel/Centre de Synthèse, 

1997, p. 169. 
61 HAUSER, H. Lucien Febvre, avec le concours de Lionel Bataillon. La terre et l’evolution 

humaine, introduction geografique à l’histoire. Revue critique d’histoire et de littérature, Paris, 

v. 91, n.4, 1924,  p. 92-95. 
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temas como, leis, generalização, determinação social, determinação geográfica, 

individualização do objeto, metodologia específica da geografia e da sociologia 

ante a história – que nos permite matizar a ideia de uma comunidade francesa avessa 

à reflexão teórica.  

Entre os historiadores, como Henri Sée, Marc Bloch e Henri Hauser - apesar 

das críticas específicas pontuadas por cada um - parece haver o reconhecimento de 

que Febvre buscou promover uma salutar aproximação com a geografia. Para esses, 

Febvre expressou as possibilidades que ela oferecia para a história e, mais claro 

ainda, os riscos para a disciplina das abordagens que cedem à ideia de determinação 

do meio natural. Entre os sociólogos e geógrafos, tomando os exemplos de Maurice 

Halbwachs, Camille Vallaux e Albert Demangeon, fica nítida a crítica ao que seria 

a dificuldade de Febvre em reconhecer algum papel de determinação nas ciências 

humanas, sua dificuldade em lidar com as generalizações, que seriam necessárias a 

ambas as disciplinas. O esforço de Febvre, tomado por alguns como aproximação 

produtiva, parece ser visto por outros como intromissão, confusão ou tentativa de 

dar lições. Nesse sentido, o receio que Febvre apontava, de ser atingido pelo 

“espírito de corpo”, se processou de alguma forma.  

Como se viu na seção sobre as teses, a produção de resenhas neste momento 

não responde exatamente a um processo espontâneo de crítica, o que evidentemente 

não significa que ele fosse inexistente. O mais comum é a distribuição de volumes 

para resenhistas e revistas específicos, que mescla indicações direta do autor da 

obra com uma lista de divulgação padrão da editora. No caso de A Terra e a 

Evolução Humana isso não foi diferente. E temos uma excelente demonstração nos 

termos do próprio Lucien Febvre, que narra para Henri Berr, em junho de 1922, 

logo no momento da publicação, uma lista de divulgação que havia construído, 

expondo as razões de suas escolhas: 

 

[...] escrevi alguns nomes – e por acaso lhe envio a lista completa 

das personalidades a quem tenho a intenção de enviar um 

exemplar do meu livro – sem fazer distinção entre “amigos 

pessoais” e “autores de resenhas desejáveis”. Por exemplo, 

coloquei em minha lista Letaconnoux, Busson, Vallaux, etc, que 

conheço pouco ou mal, e em quem penso apenas em razão das 

suas ligações com tal ou tal revista. Da mesma forma, coloquei 

na lista os nomes de historiadores ou geógrafos a quem 
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certamente você já fará o encaminhamento da [coleção] 

Evolução da Humanidade – Pirenne por exemplo.62 

 

O que salta aos olhos aqui é observar que as três indicações de Febvre 

objetivando que seu livro fosse repercutido em revistas específicas se 

concretizaram: Letaconnoux publicou resenha no Journal de psychologie normal et 

patologique, Henri Busson na Bulletin de la Société des professeurs d'histoire et de 

géographie de l'enseignement public, dedicada, portanto, aos professores de ensino 

básico de história e geografia,  e Camille Vallaux produziu duas resenhas, na revista 

da Sociedade de Geografia, a La Géographie, e na de cultura geral Mercure de 

France.  

 Essa discussão nos leva ainda para outro ponto interessante, o 

relacionamento pessoal e profissional de Lucien Febvre com estes resenhistas. 

Como dissemos acima, se o tom entre Halbwachs e Demangeon foi mais ácido com 

o texto de Febvre, Henri Hauser e Marc Bloch também não deixaram de ser críticos. 

E pensar nesses quatro é relevante porque, naquele momento, no começo da década 

de 1920, Bloch e Halbwachs eram colegas de Febvre na Universidade de 

Estrasburgo. Desnecessário dizer sobre a trajetória que Bloch trilhará com Febvre 

nos anos seguintes, mas, no caso de Halbwachs, a proximidade também é 

significativa. Entre vários outros exemplos que poderíamos oferecer, basta lembrar 

que em 1929 Halbwachs irá compor o comitê de redação da revista Annales, assim 

como Hauser e Demangeon. Hauser será ainda um claro apoiador das candidaturas 

de Febvre ao Collège de France nos anos 193063,  Demangeon, será co-autor de O 

Reno, em 1931, com Lucien Febvre. 

Todas estas considerações parecem sugerir algo mais que a mera relação de 

Febvre com seus críticos, mas para uma própria marca de uma parte da comunidade 

acadêmica naquele momento. A franqueza e o rigor da crítica, que aos nossos olhos 

contemporâneos pode parecer excessivo, não parece chocar estes profissionais. Isso 

                                                             
62 Tradução da autora. No original: « [...] j’ai mis au crayon quelques noms – et que par ailleurs je 

vous adresse un exemplaire de mon livre – sans faire la distinction entre « amis personnels » et 

« auteurs de comptes rendus désirables ». Par exemple, je fais figurer dans ma liste Letaconnoux, 

Busson, Vallaux, etc., que je connais peu ou mal, et à qui je ne pense qu’en raison de leurs 

accointtances avec telle ou telle revue. De même, je porte sur la liste des noms d’historiens ou de 

géographes à qui certainement vous faites de votre côté le service de l’Évolution de l’Humanité – 

Pirenne par exemple. » In: FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à 

Henri Berr. Presentées et annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 131. 
63 Cf. BLOCH, M.; FEBVRE, L.  Correspondance. Tome II. De Strasbourg a Paris. 1934-1937. 

Édition établie et presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003a. 
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talvez dialogue intimamente e reforce algo que está como pano de fundo do nosso 

raciocínio na construção dessa tese, a ideia de que a crítica entre pares foi um dos 

pilares de construção fundamentais das ciências humanas nas primeiras décadas do 

século XX, um efetivo propulsor de seu desenvolvimento. 

Evidentemente, se fazia parte do métier ser criticado, Febvre não se felicitou 

com todas elas. Ele oferece uma advertência ao leitor já na segunda edição de sua 

obra, dizendo que não havia previsto tantas reflexões que seu livro provocaria em 

diferentes meios, e chega mesmo a indicar algumas resenhas, como a de Vallaux e 

a de Demangeon. Mas nesse seu exercício de prestar homenagem à crítica, há, a 

nosso ver, um elemento retórico. Principalmente porque Febvre se exime de 

oferecer no livro respostas às perguntas que lhe foram colocadas, dizendo que 

algumas havia explorado em dois artigos da Revue de Synthèse, publicados em 

1923. Mas, de fato, promete uma resposta para uma terceira edição, que 

efetivamente nunca aconteceu. Na correspondência com Berr, Febvre nos revela 

que seus críticos não lhe apontaram erros materiais, mas discutiram tendências, 

logo, não haveria o que corrigir.64  

Não menos retórica nos parece esta surpresa de Febvre em constatar a 

profusão e a diversidade da crítica. Como mostramos já exaustivamente, a 

preocupação com a recepção de uma obra de tal natureza o acompanhava desde a 

aceitação do convite de Henri Berr para escrevê-la. O que se associa com o esforço 

que ele próprio elabora ao solicitar a Henri Berr o envio da obra para diversos 

autores e revistas. Por outro lado, a correspondência de Febvre também nos revela 

que já em 1922, e ao longo de 1923, o autor se dizia satisfeito com a recepção do 

livro, e feliz em poder contribuir com para o sucesso da coleção L’Évolution de 

l’Humanité.65 

 

 

 

 

  

                                                             
64 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 169. 
65 Ibidem, p. 142. 
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2.2.3 A trajetória da obra 

 

No prefácio da edição de A Terra e a Evolução Humana de 1970, Paul 

Chalus, Secretário do Centro Internacional de Síntese, afirmava que o livro de 

Lucien Febvre: “não fora apenas um livro de história, mas um evento histórico: ele 

se coloca no centro de uma grande virada metodológica sobre o problemas das 

relações entre a geografia, a sociologia e a história.” 66 Chalus escreve uma 

hipérbole, certamente, mas talvez não fosse tão excessivo se chamássemos a obra 

de “evento historiográfico”. As últimas linhas demonstram claramente que o 

impacto imediato de sua publicação foi expressivo. Mas para ser alçado a evento, 

há que se produzir também algum efeito de dispersão geográfica e de longa duração. 

E, nestes tópicos, A terra e a evolução humana também parece confirmar o 

diagnóstico.  

Há uma repercussão imediata do livro por meio de traduções em inglês e 

espanhol. O que chama muita atenção, pois, naquele momento, ser traduzido era 

um claro sinal de reconhecimento. O período de 1918 a 1944 marca uma 

emergência do mercado de edição internacional, da tradução em mais ampla escala, 

ser traduzido não era, portanto, algo corriqueiro. Mas essas trocas culturais 

internacionais não se processavam, e ainda hoje não se processam, apenas por 

questões propriamente associadas aos livros, sejam eles científicos ou literários. Há 

outros fatores envolvidos, por exemplo, as relações políticas entres os dois países e 

o mercado de livros.67 Esses dois elementos parecem fundamentais para explicar 

tantos as primeiras traduções, quanto as não traduções de A Terra e a Evolução 

Humana.  

A tradução do livro para o inglês é logo em 1924, com publicações na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, sob o título A Geographical Introduction to 

History 68. Mas seria um equívoco associá-lo a um prestígio internacional de Febvre 

já naquele momento. Note-se que não localizamos resenhas sobre a publicação 

francesa. A publicação em inglês se dá pelo prestígio, isso sim, da coleção de Henri 

                                                             
66 CHALUS, P. Preface. In: FEBVRE, L. La Terre et l’évokution humaine: introduction 

géographique à l’histoire. Paris: Albin Michel, 1970. 
67 SAPIRO, G. (org.) Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la 

mondialisation. Paris : CNRS Éditions, 2008, p. 25-44. 
68 FEBVRE, L. A geographical introduction to history. New York: A. A. Knopf; London: 

Routledge & Kegan Paul, 1924. 
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Berr, associado a relações comercias do mercado editorial e ao bom relacionamento 

França-Inglaterra. A editora Rennaissance du Livre havia firmado com a editora 

inglesa Kegan Paul, Trench, Trumbner and Co um contrato para traduzir vinte e 

seis volumes da coleção organizada por Berr, entre os quais o livro de Febvre.69 O 

mesmo se dá com a tradução para o espanhol, que ocorre em 1925 a partir de 

contratos entre as editoras envolvidas. 70  

Por outro lado, é também o relacionamento político-cultural entre países que 

ajuda a explicar a não-tradução do livro na Alemanha. Apesar do entre-guerras 

representar um momento de crescimento das iniciativas de internacionalização da 

vida intelectual, isso não se processou no caso bilateral França-Alemanha, como já 

discutimos. Não havia campo favorável para a celebração de acordos entre editoras 

com a mesma facilidade com que se deu com ingleses, americanos e espanhóis. 

Embora o livro tenha sido rapidamente resenhado na Historische Zeitschrift e se 

confrontasse tão intimamente com a geografia de Ratzel, ainda hoje não foi 

traduzido para o alemão. Este, por sinal, é um tema à parte, que ainda retornaremos, 

já que as traduções das obras tanto de Febvre quanto de Marc Bloch para a 

Alemanha são bastante recentes, a partir da segunda metade da década 1990.  

As versões em inglês ganharão também reedições em 1932, 1949, 1966, 

1974 e mais recentemente em 2003/2004, num claro sinal que a obra foi lida ao 

longo de todo o século XX. Encontramos ainda uma tradução para o italiano, em 

1980, e uma edição portuguesa foi publicada em 1991, mas não há edição 

brasileira.71  

Na França, o sucesso imediato do livro é demonstrado também pela rapidez 

da segunda edição, que ocorre em 1924. Ele ainda ganhará reimpressões em 1938, 

1949, e em 1970, ainda pela coleção L’Évolution de l’Humanité, mas com a editora 

Albin Michel, ganhará a versão de livro de bolso. Para o mercado editorial francês, 

essa vendagem como livro de bolso representa tanto o reconhecimento de um 

clássico quanto a expectativa de comercialização de grande número de exemplares. 

Importante ressaltar aqui, por outro lado, que esta edição de 1970 é a  últlima 

publicada, a que ainda está disponível para comercialização. Entretanto, mesmo em 

                                                             
69 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 159. 
70 FEBVRE, L. La tierra y la evolucion umana: introduction geográfica a la historia. Barcelone: 

Cervantes, 1925. 
71 FEBVRE, L. A Terra e a Evolução Humana. Lisboa: Editora Cosmos, 1991. 
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grande livrarias ou livrarias especializadas em história, atualmente, não se trata de 

um livro facilmente encontrado na estante. Um sinal claro de que a obra hoje não 

movimenta os debates que parece ter alimentado até a década de 1970, tendo-se 

tornado claramente de interesse de especialistas em história das ciências humanas, 

particularmente história da história. 
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3. HISTÓRIA “TOUT COURT”? REIS E SERVOS E OS REIS 

TAUMATURGOS (1920-1924) 

  

 

3.1 REIS E SERVOS: A TESE DE UM HISTORIADOR PROMISSOR 

 

3.1.1 A construção da tese 

 

 

Em 1920, Marc Bloch publicava seu primeiro livro, aquele que correspondia 

à sua tese de doutorado, defendida na Faculdade de Letras da Sorbonne no mesmo 

ano, intitulada Reis e servos, um capítulo de história capetiana. A construção dessa 

tese iniciara-se pelo menos doze anos antes, em 1908, quando Bloch, ex-aluno do 

Liceu Louis Le Grand e da École Normale Supérieure - ENS, assim como Lucien 

Febvre, começa a trabalhar em um projeto sobre o desaparecimento da servidão na 

região de Paris nos séculos XII e XIII. O trabalho se dá sob orientação do historiador 

medievalista Christian Pfister, à época professor da Sorbonne, como já apontamos 

nas seções anteriores.  

Marc Bloch ingressou na ENS em 1904, aos 18 anos, e, assim como Febvre 

alguns anos antes, foi aluno de nomes como Gustave Bloch, seu pai e professor de 

história antiga, e de Vidal de la Blache. Além deles, também frequentou os cursos 

de Charles Seignobos e de Christian Pfister, que se tornaria seu diretor de tese. Sua 

ambientação como um normalien foi muito bem-sucedida, já ao final do primeiro 

ano alcançou a Licence ès Lettres. No sistema de ensino francês, a licence é um 

concurso facultado aos concluintes do primeiro ano de estudos superiores. Esse 

concurso abre as portas para o ingresso como um funcionário do Estado. Os 

aprovados podem, a partir dali, exercer a função de instituteur, algo que poderíamos 

aproximar de professor de ensino fundamental no Brasil.  

Em 1908 Bloch foi aprovado no concurso de Agrégation, na área de história 

e geografia. Como já dissemos, a Agrégation permitia a entrada como docente no 

sistema de ensino secundário e superior francês. Neste mesmo ano, Bloch 

conseguiu uma bolsa de estudos no exterior, para uma estadia na Alemanha.1 

                                                             
1 BLOCH, M. L’histoire, la guerre, la résistance. Édition établie par Annette Becker et Étienne 

Bloch. Paris: Gallimard, 2006, p. 711. 
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Estadia essa que chama atenção particularmente pelo lugar que a Alemanha ocupará 

na vida e na carreira de Bloch. Para ficar em um exemplo já bem conhecido, Marc 

Bloch foi um contumaz produtor de resenhas, e, após os livros de língua francesa, 

os livros alemães ocuparão a segunda posição no ranking de suas resenhas. Ou 

ainda, nas décadas de 1920 e 1930, Bloch será o responsável pelo setor de resenhas 

de livros alemães na Revue Historique.  

 Embora se tenha pouca informação específica sobre esta temporada de 

pouco mais de um ano, sabe-se que o primeiro destino foi a Universidade de Berlim, 

onde Bloch esteve de novembro de 1908 a maio de 1909, em seguida Leipzig, de 

junho de 1909 até janeiro de 1910.2 Neste momento, Bloch possuía 22 anos, era 

parte de uma classe média parisiense intelectualizada, no seio da qual realizar uma 

viagem de intercâmbio acadêmico era parte de um ritual relativamente comum a 

outros jovens universitários. Importante lembrar que Bloch já havia visitado a 

Inglaterra em 1904, ainda aos 18 anos, e em agosto de 1907 fora à própria 

Alemanha.3 A escolha por retornar certamente está ligada à importância da 

historiografia alemã, mas talvez não seja desprezível o fato de que Bloch já possuía 

domínio do idioma, sua família paterna é originada de judeus da Alsácia.4  

  Ao retornar da Alemanha, ainda em 1909, Bloch recebe financiamento da 

Fundação Thiers, tal qual Febvre havia recebido para sua pesquisa da tese alguns 

anos antes. Interessante observar que, na recomendação à fundação, solicitando que 

o projeto fosse financiado, Christian Pfister apresenta o projeto de Bloch como um 

estudo da transformação da economia rural, que vinha sendo muito encorajado na 

Alemanha, mas merecia pouca atenção na França desde a morte de Fustel de 

Coulanges.5 Note-se que há uma clara dimensão de comparação da produtividade 

                                                             
2 Étienne Bloch, filho mais velho de Marc Bloch, responsável pelos arquivos do pai e autor de 

reuniões de materiais sobre sua vida e obra, afirma que Bloch teria frequentado os seminários de 

Karl Bücher, Gustave von Schmoller, Adolf von Harnarck e mesmo Karl Lamprecht. Tal 

informação, entretanto, parece ainda carecer de maior fundamentação. Como destacado por Mathias 

Midell e Peter Schöttler, no seminário realizado no Institut Historique de Paris em 16 de junho de 

2016 - intitulado Les historiens des Annales et l’historiographie allemande, as informações sobre 

esse período de Bloch na Alemanha são raras e exageradas. Karl Lamprecht, por exemplo, não 

estaria em Leipzig no mesmo período que Bloch, tampouco haveria informação sobre quais cursos 

Bloch de fato se inscreveu.  
3 BLOCH, M. L’histoire, la guerre, la résistance. Édition établie par Annette Becker et Étienne 

Bloch. Paris: Gallimard, 2006 p. LXIII, 9. 
4 Ibidem p. 3. 
5 FINK, C. Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta Editora, 1995, p. 39-41.  
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alemã com a francesa na recomendação de Pfister, e que a possibilidade de 

reposicionar a ciência histórica francesa aparece como argumento de fundo. 

 Conseguida a subvenção, Bloch dedicou-se exclusivamente à pesquisa, em 

diversos arquivos parisienses, até 1912, momento que coincide com a publicação 

de seu primeiro artigo na Revue de Synthèse, intitulado “L’Île-de-France (Les pays 

autours de Paris)”.6 Apesar do encerramento da bolsa, a tese não foi concluída, e, 

a partir de então, Bloch iniciou sua carreira docente em liceus (escolas de nível 

médio) nas cidades de Montpellier e Amiens.7 O início da docência e o afastamento 

dos arquivos de Paris promovem, portanto, uma interrupção nos trabalhos da tese. 

Mas a principal interrupção ainda estaria por vir dois anos depois, com o início da 

Primeira Guerra. Marc Bloch foi convocado como sargento do regimento de 

infantaria do exército francês em agosto de 1914, e desmobilizado, com a patente 

de capitão, apenas em março de 1919.8  

 Bloch retomará seus trabalhos da tese apenas em 1919/1920, momento que 

marca sua nomeação como professor - maître de conférences - na Universidade de 

Estrasburgo. A nomeação, assim como no caso de Lucien Febvre, se dera a convite 

de Christian Pfister. O trabalho que Bloch apresentou, na realidade fora um extrato 

do que pretendia ser sua tese principal. Com o fim da guerra, um decreto do governo 

francês facultava às universidades o aceite para que os ex-combatentes 

apresentassem trabalhos reduzidos, e Bloch dele se beneficiou para defender a tese 

e garantir sua nomeação definitiva em Estrasburgo.  

A tese de 224 páginas – reduzida se compararmos com as mais de 800 da 

tese de Febvre, por exemplo – foi aprovada por banca de seis membros, entre os 

quais Pfister e Charles Seignobos, que lhe atribuiu o conceito máximo de “muito 

honrosa”.9 Embora seja um trabalho reduzido, ela é publicada logo em seguida, 

ainda em 1920, pela editora Honoré Champion, com subsídio da Sorbonne. 

Enquanto no projeto inicial Bloch pretendia abordar o desaparecimento da servidão 

na região da Île de France, na tese apresentada concentrou-se em discutir dois éditos 

                                                             
6 BLOCH, M. Mélanges Historiques. Tome II. Paris: S. E. V. P. E. N, 1963, p. 1003.  
7 FINK, C. Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta Editora, 1995, p. 45-49; DUMOULIN, 

O. Marc Bloch. Paris: Presses de Sciences Po, 2000. 
8 BLOCH, M. L’histoire, la guerre, la résistance. Édition établie par Annette Becker et Étienne 

Bloch. Paris: Gallimard, 2006, p. 11-15. 
9 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance 

établie et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 27; FINK, C. 

Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta Editora, 1995, p. 93. 
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reais de libertação de servos, de 1315 sob Louis X e 1318 sob Filipe V. A 

argumentação de Bloch neste texto questiona a novidade da emancipação dos 

servos no século XIV, já que, em sua avaliação, as libertações teriam começado 

pelo menos um século antes. Contesta ainda uma interpretação histórica que via na 

edição dos decretos uma conformação real às doutrinas do direito à liberdade. Na 

formulação de Bloch, a motivação real estava circunstanciada por necessidade de 

arrecadação. Não à toa, as manumissões seriam direcionadas a servos de posse. 

 

 

3.1.2 Os primeiros leitores  

 

 

Embora seja, portanto, um trabalho em caráter parcial, não se pode dizer que 

sua publicação passou despercebida. O livro Reis e Servos foi resenhado em nove 

periódicos nos dois anos que se seguiram à sua publicação.10 Como demonstra o 

quadro abaixo, as resenhas foram publicadas em sete revistas francesas, uma alemã 

e uma belga. Em sua quase totalidade periódicos de história, ou diretamente 

associados à disciplina. Todos os periódicos apresentam um perfil acadêmico, não 

havendo, por exemplo, revistas de cultura geral. Uma informação que nos leva a 

concluir que o livro de fato teve uma recepção imediata circunscrita aos círculos 

universitários. 

Essa informação é reforçada ao analisarmos os autores das resenhas. Tratou-

se principalmente de uma recepção entre especialistas, entre medievalistas. Como 

é o caso do belga François-Louis Ganshof e do francês Louis Halphen. Uma 

exceção relevante é Lucien Febvre, que à época já era seu colega em Estrasburgo e 

que produz a primeira de várias resenhas que escreverá sobre a obra de Bloch. Em 

relação à forma, o conjunto de resenhas mantém a característica de textos curtos, 

comum ao período, com 3 a 5 páginas, à exceção da publicada por Ernest Perrot 

que contém 13 páginas. Perrot também era um colega da Universidade de 

Estrasburgo, um especialista em história do direito que fundara junto com Bloch o 

Centro de Estudos Medievais da faculdade. 

 

 

                                                             
10 Conforme banco de dados construído para a presente tese, descrito na Introdução.  
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Quadro 7 - Resenhas: Reis e servos 

 
Periódicos  
 

Autores Publicação 

História   

Annales du Midi: revue de la France 
méridionale 

CALMETTE, Joseph 1921 

Le Moyen âge ESPINAS, Georges 1922 

Revue de synthèse historique  FEBVRE, Lucien 1920 

Revue historique HALPHEN, Louis 1921 

Historische Zeitschrift HOLTZMANN, Robert 1922 

Annales de Bretagne SÉE, Henri 1921 

 
História / Direito 

  

Revue historique du droit français et 
étrangère 

PERROT, Ernest 1922 

 
História / Filologia 

  

Revue belge de philologie et d'histoire 
GANSHOF, François-

Louis 
1922 

 
História / Literatura 

  

Revue critique d'histoire et de littérature E. W.  1921 

Total: 9   

  

 

 A erudição e o método são duas das características apontadas por quase 

todos os resenhistas desse livro. A Historische Zeitschrift fala em pesquisa ampla, 

apesar de lamentar a baixa presença de historiadores alemães. A Revue belge de 

philologie et d’histoire, com o importante medievalista François-Louis Ganshof, 

aponta o rigor metodológico, Febvre elogia o espírito crítico apurado na Revue de 

Synthèse. Apenas a Revue Critique d’Histoire et Littérature aponta que Bloch teria 

usado fontes raras, mas imprecisas.  

 O que, por outro lado, parece efetivamente dividir a opinião dos críticos é a 

abordagem de Marc Bloch. Lucien Febvre, por exemplo, exalta o fato de Bloch ter 

promovido uma correção na leitura político-liberal de Guizot sobre a libertação da 

servidão. A explicação econômica com a qual Bloch desenvolve seu argumento, 

saudada por Febvre, por outro lado é criticada por Joseph Calmette na revista 

Annales du Midi. O autor aponta que há um excesso de explicação a partir do direito 

financeiro, e uma dispensa excessiva dos componentes morais envolvidos nos atos 

de libertação. Um tom mais crítico também é sentido na resenha de Louis Halphen 
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para a Revue Historique, que reclama da imprecisão conceitual e da regionalização 

do objeto da tese sem uma explicação convincente. 

 De maneira geral, podemos dizer que a resenha da Revue critique d’histoire 

et de littérature é a menos entusiasmada com a obra. Enquanto a resenha de 

Ganshof na Revue Belge é a mais elogiosa com o livro. As evocações, de maneira 

geral, reafirmam o lugar da obra como uma contribuição aos estudos de história 

medieval: “contribuição à história da servidão” (Historische Zeitschrift), 

contribuição à história das classes rurais na França (Revue belge de philologie et 

d’histoire), capítulo de história financeira da dinastia dos capetos (Le Moyen âge, 

Revue belge de philologie et d’histoire; Revue d’histoire du Droit Français et 

Étrangère).  

Os arquivos de Marc Bloch nos permitem observar que ele se engajou 

efetivamente na divulgação de sua tese.  Encaminhou-a, por exemplo, a Henri Sée, 

que lhe responde que apesar da tese não dizer respeito à região da Bretagne, lhe 

dedicaria uma resenha em sua revista por considerá-la de interesse geral. Como se 

observa no quadro acima, a resenha foi de fato publicada pelo autor na Annales de 

Bretagne.11 Uma tese que, portanto, não marca um ponto muito expressivo na 

carreira de Marc Bloch, tampouco na disciplina de história medieval. Antes uma 

tese protocolar, que cumpre o ritual acadêmico e permite a efetivação de Bloch na 

Universidade de Estrasburgo. Apesar desse caráter, a tese claramente confirma a 

expectativa pré-existente entre os especialistas, como bem vimos nas análises das 

resenhas, de que seria Marc Bloch uma promessa no campo da história medieval. E 

se antevê nestas críticas também outra marca que acompanhará Bloch ao longo de 

sua carreira, a importância atribuída aos estudos das estruturas econômicas, sem 

desmembrá-las da análise do político. 

 

 

 

 

                                                             
11 SÉE, H. Carta a Marc Bloch, s/d, s/l. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/ 

4270/ II/1. Projet d'une Revue internationale d'histoire économique. 1922-1923. 
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3.2 OS REIS TAUMATURGOS: A HISTÓRIA E AS FRONTEIRAS 

DISCIPLINARES   

 

3.2.1 A construção de Os Reis Taumaturgos 

 

Como também se depreende das análises das resenhas sobre Reis e Servos, 

havia uma expectativa de que Marc Bloch continuasse a pesquisa da tese para 

produzir um texto mais aprofundado sobre as manumissões e sobre a Île de France. 

O próprio autor anunciara tal pretensão em seu prefácio. O que se observa, no 

entanto, é que Bloch direciona seus estudos para outro caminho. Os Reis 

Taumaturgos (Les Rois Thaumaturges: étude sur le caractère surnaturel attribué à 

la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre) analisará a 

monarquia no período medieval sob um ponto de vista significativamente diferente, 

não mais articulando política e economia diretamente, mas interessando-se pela 

mística do poder, ou sobre os fatores que envolvem a conformação da legitimidade 

do poder real. E isto a partir de um estudo que hoje poderíamos chamar de histórico-

antropológico, ao estudar as crenças na capacidade de cura a partir de ritos reais.  

 No entanto, a história econômica não sai do horizonte de Marc Bloch, e 

talvez um dos episódios mais interessantes desses primeiros anos da década de 1920 

seja seu engajamento, junto a Lucien Febvre, para a criação de uma Revista 

Internacional de História Econômica. Em seus arquivos, encontram-se manuscritos 

do projeto de criação de uma “Société Internationale d’Histoire Économique” que 

seria responsável pela “Revue Internationale d’Histoire Économique”. Por 

internacional entendia-se aceitar artigos em diversas línguas, alemão, francês, 

espanhol, inglês, italiano; e ainda, reconhecer que a revista não seria propriedade 

de nenhum país. Cita-se expressamente que a futura revista não excluiria os 

alemães, aceitaria artigos de seus colaboradores, e privilegiaria que temas alemães 

fossem acompanhados por especialistas alemães. A revista deveria ser 

“universelle”, no tempo e no espaço.  O projeto afirmava que:  

 

[...] o mais mortal inimigo do Progresso Científico é o espírito de 

especialização estreito e limitado que leva vários acadêmicos a 
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se fecharem nos limites estreitos de um só país sem nenhuma via 

comparativa.12 

 

Esse capítulo da revista internacional projetada por Bloch e Lucien Febvre 

nos anos 1922-1923, e não concretizada, oferece-nos elementos particularmente 

interessantes também sobre as relações entre historiadores franceses e alemães. É 

de Henri Sée, na correspondência em que comenta a tese de Bloch, um dos alertas 

sobre a necessidade da presença dos historiadores alemães no projeto, e sobre a 

possibilidade de contar com Henri Pirenne como um mediador. Sée demanda um 

contato com historiadores alemães que Bloch e Febvre não haviam construído até 

aquele momento. 

A propósito da revista, você fará um convite aos acadêmicos 

alemães, ao menos a alguns deles? Eu sei bem que o mundo 

universitário na Alemanha é singularmente nacionalista. Mas 

seria desejável poder renovar as relações científicas com 

acadêmicos que tanto fizeram pela história econômica. Pirenne, 

que conhece bem a Alemanha, poderia se encarregar disso.13 

 

Outro elemento interessante desse projeto da revista é a recusa de François 

Simiand, convidado por Bloch para ser um especialista das questões sobre a 

Indochina. As justificativas para sua recusa são particularmente interessantes. O 

sociólogo, conhecido entre nós por formular a ácida crítica aos três supostos ídolos 

dos historiadores, declina do convite para participar de uma revista de história por, 

em seus termos: ser sociólogo e não historiador, não ter nenhum talento para 

escrever resenhas e, por fim, não ser um especialista em Indochina.14  

                                                             
12 Tradução da autora. No original: “[...] le plus mortel ennemi du Progrès Scientifique, c’est l´’esprit 

de spécialisation étroit et borné qui pousse nombre de savants à s’enfermer dans les limites étroits 

d’un seul pays sans aucune vie comparative”. In: SÉE, H. Carta a Marc Bloch, s/d, s/l. Archives 

Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/ 4270/ II/1. Projet d'une Revue internationale 

d'histoire économique. 1922-1923. 
13 Tradução da autora. No original: “A propos de la revue, ferez-vous appel aux savants allemands 

ou du moins à certains d’entre eux ? Je sais bien que le monde universitaire, en Allemagne, est 

singulièrement nationaliste. Mais il serait bien desirable de pouvoir renouer des relations 

scientifiques avec des savants qui ont tant fait pour l’histoire économique. M. Pirenne, qui connait 

bien l’Allemagne, pourra se rendre compte de la chose.” In: SÉE, H. Carta a Marc Bloch, s/d, s/l. 

Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/ 4270/ II/1. Projet d'une Revue 

internationale d'histoire économique. 1922-1923. 
14 SIMIAND, F. Carta a Marc Bloch, s/d, s/l. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. 

AB/XIX/ 4270/II/1. Projet d'une Revue internationale d'histoire économique. 1922-1923. 
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Ainda que este pareça um capítulo à parte do que é nosso interesse central 

nesta seção, a recepção das obras de Bloch, note-se que, a proposta de uma história 

comparada, que aparece no projeto de criação da sociedade internacional, tem uma 

conexão direta com Os Reis Taumaturgos. A dimensão comparativa está no centro 

da produção e da recepção deste livro de 1924. A escolha de Bloch por abordar a 

cura a partir de rituais reais em uma perspectiva comparada, dos reis da França e da 

Inglaterra, não é algo fortuito. Ao contrário, dialoga intimamente com sua 

concepção sobre a própria disciplina naquele momento, que não deveria se 

aprisionar nas especializações, mas ampliar os domínios de pesquisa pela via 

comparativa.  

Esse lugar que a comparação ocupa no projeto da revista e na historiografia 

de Bloch dos anos 1920 merece ser explorado, ainda que rapidamente. Os Reis 

Taumaturgos, como dissemos, toma um caminho diferente de Reis e Servos. Apesar 

de conter muito dos estudos de Bloch para a tese, sobretudo do amplo conhecimento 

dos arquivos, essa obra traz claramente novas influências. A comparação, presente 

em Os Reis taumaturgos de forma prática, aparecerá também como uma formulação 

teórico-metodológica em artigo publicado na Revue de synthèse de 1928, Por uma 

história comparada das sociedades europeias, e novamente em A Sociedade 

Feudal, à qual Bloch se dedica  a construir ao longo dos anos 1920 e 1930.15  

A abordagem comparativa no âmbito da história não é inaugurada por Marc 

Bloch, ela está presente já na Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, de 1863.  Mas 

certamente ganha novos contornos a partir de fins de do século XIX, com autores 

das ciências sociais dos quais Bloch vai se nutrir, como Émile Durkheim, Antoine 

Meillet e sobretudo o inglês James Frazer, fundamental para Bloch em Os Reis 

Taumaturgos. Essa literatura, já conhecida por Marc Bloch desde sua formação na 

École Normale Supérieure, parece ser apropriada com mais ênfase a partir dos anos 

de Estrasburgo, da convivência cotidiana com personagens como o sociólogo 

Maurice Halbwachs e com o psicólogo Charles Blondel, seus colegas de 

departamento. 16  

                                                             
15 Cf. seção sobre As características originais da história rural francesa e A sociedade feudal nesta 

tese. 
16 Cf. OEXLE. O. Marc Bloch et l’histoire comparée de l’histoire. In: DEYON, P ; RICHEZ, J.C. ; 

STRAUSS, L. Marc Bloch, l’historien et la cité. Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 

1997, p.57-59. 
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Lembremos também, nesse bojo de reflexões sobre a comparação na 

história, que em 1923 Henri Pirenne proferira a conferência Do método 

comparativo na história, no primeiro Congresso Internacional de História do pós-

guerra, no qual Bloch esteve presente. Pirenne, nesse texto, tratava a perspectiva 

comparada não apenas como uma ferramenta heurística, mas também como uma 

ferramenta com componente político, pois ela seria capaz de ultrapassar os 

nacionalismos. Os termos de Pirenne são bastante eloquentes: 

 

Somente ele [o método comparativo] é capaz de fazer o 

historiador evitar as armadilhas que o cercam, de lhe permitir 

apreciar em seu justo valor, em seu grau preciso de verdade 

científica, os fatos que ele estuda. Por ele e somente por ele, a 

história pode tornar-se uma ciência e se libertar dos ídolos do 

sentimento. Ele a transformará na medida em que adotará para a 

história nacional o ponto de vista da história universal. 

Consequentemente, ela não será somente mais exata, mas 

também mais humana. O ganho científico acompanhará o ganho 

moral, e ninguém se queixará se ele inspirar um dia aos povos, 

mostrando-lhes a solidariedade de seus destinos, um patriotismo 

mais fraternal, mais consciente e mais puro.17 

 

Para um historiador zeloso da pesquisa de arquivos, da busca e análise 

sistemática da documentação, como Bloch se mostrou ao longo de todo sua vida, 

desde a tese, o desenvolvimento de uma pesquisa comparativa certamente colocou 

algumas dificuldades. Como realizar uma comparação histórica, que demandaria 

estudo de documentação de um país estrangeiro, sem estar presente em seus 

arquivos diariamente? Bloch estivera em Londres, mas não todo o tempo, como 

indica no prefácio do livro. Como não promover esta comparação em bases apenas 

teórico-bibliográficas? A numerosa correspondência de Marc Bloch com 

arquivistas e bibliotecários, estabelecidos em Londres, revela-nos pistas 

interessantes. As cartas mostram que Bloch manejou uma espécie de pesquisa de 

arquivos à distância. Ao longo dos anos de produção de Os Reis Taumaturgos, 

Bloch demandou diversas informações específicas contidas na documentação aos 

arquivistas ingleses, dos quais parece ter recebido grande colaboração.18 A 

                                                             
17 PIRENNE, H. Do método comparativo em História, discurso de abertura do V Congresso 

Internacional das Ciências Históricas. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 17, abril-2015, p. 

316  
18 Cf. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/3849/III/D/1. Les Rois 

Thaumaturges : Complements (Édouard le Confesseur).  
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colaboração de diversos arquivistas, em Londres e em algumas regiões francesa, é 

reconhecida por Bloch em seu prefácio.19 

 Importante lembrar também que a obra é publicada com um selo da própria 

Universidade de Estrasburgo, em uma iniciativa de criação de uma casa editorial 

universitária. Iniciativa inovadora proposta por seu reitor Christian Pfister, como 

uma tentativa de estimular a pesquisa e as publicações na recém-refundada 

universidade do leste. Um parêntese interessante aqui é que as estratégias de Pfister, 

de crescimento e projeção da Universidade de Estrasburgo, se repercutiram para o 

corpo docente. Marc Bloch se engajou em uma efetiva campanha de busca de 

estudantes de fora da Alsácia e mesmo de fora da França para Estrasburgo. Bloch 

se correspondeu com departamentos de várias universidades estrangeiras, como 

Áustria, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra e a vizinha Bélgica, encaminhando 

o programa de cursos do Centro de Estudos Medievais e se comprometendo a apoiar 

“intercambistas” que desejassem cursar um semestre na Universidade.20  

 

 

3.2.2 A recepção na e além da história 

 

 

  Os Reis Taumaturgos, portanto, nasce como uma obra efetivamente 

acadêmica, mas ultrapassa de forma significativa os muros de Estrasburgo. Esta é 

a primeira grande obra de Marc Bloch, a que efetivamente projetou sua carreira, a 

partir da qual sua rede de influências ultrapassou o círculo específico dos 

medievalistas e dos historiadores franceses. E não abordamos este ponto apenas 

pela perspectiva que a obra ganhará ao longo dos anos de todo o século XX. Como 

mostraremos nas próximas linhas, o impacto de Os Reis Taumaturgos foi bastante 

significativo já nos anos imediatamente seguintes à sua publicação.  

O livro foi resenhado em nada menos que 24 periódicos, entre 1924 e 1927, 

dos mais diversos matizes: revistas acadêmicas, religiosas e de cultura geral. Entre 

as acadêmicas, diferentemente da tese, que ficou restrita aos historiadores, Os Reis 

Taumaturgos chamou a atenção de sociólogos, antropólogos, arqueólogos, 

                                                             
19 BLOCH, M. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio - França e Inglaterra. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 39. 
20 Cf. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/4270/ II/5. Fondation du Centre 

D'études médiévales (Strasbourg)–1920. 
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filólogos, juristas e geógrafos. Também ultrapassou a fronteira francófona, sendo 

resenhada na renomada English Historical Review. 

 

 

Quadro 8 - Resenhas: Os reis taumaturgos 

Periódicos Autores21 Publicação 

Ciências sociais (soc. antr. arqu.)   

L'année sociologique 
HALBWACHS, 

Maurice 
    1925 

Revue antropologique P.S* 1925 

Revue archéologique   REINACH, Salomon 1924 

 
Cultura geral 

  

 Journal des sçavans PFISTER, Christian 1925 

Mercure de France OLIVIER, Paul 1925 

 
Filosofia / Literatura  

  

Revue anglo-américaine KOSZUL, André 1924 

 
História 

  

English historical review 
JACOB, Ernest 

Fraser 
1925 

Annales de Bretagne SÉE, Henri 1924 

Revue historique 
    GUIGNEBERT, 
Charles  

1925 

Revues des questions historiques CROY, Joseph de 1925 

Bibliothèque de l´École des chartes FOURNIER, Pierre 1925 

Le Moyen âge FAWTIER, Robert 1926 

    Revue de synthèse historique   ROUGIER, Louis 1925 

 
História / Direito 

  

Revue historique du droit français et 
étrangère 

PERROT, Ernest 1927 

 
História / Filologia 

  

Revue belge de philologie et d'histoire 
GANSHOF, 

François-Louis 
1926 

 
História / Geografia 

  

Bulletin de la Société des professeurs 
d'histoire et de géographie de 
l'enseingnement public  

A.P* 1924 

 
 

  

                                                             
21 Os autores assinalados com * estavam identificados nas resenhas originais apenas pelas iniciais, 

não sendo possível identificar os nomes completos. 
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História / Literatura 

Revue critique d'histoire et de littérature FARAL, Edmond 1926 

Revue d'histoire littéraire de la France VILLEY, Pierre 1926 

Romania : consacrés à l'étude des  
langues et littératures romanes 

HOEPFFNER, Ernest 1924 

 
 
História / Religião 

  

Revue d'histoire de l'église de France    JORDAN, Édouard 1925 

Revue Mabillon: archives de la France 
 Monastique 

    Dom P. de M. * 1925 

 
Psicologia 

  

Journal de psychologie normale et 
pathologique 

BLONDEL, Charles 1924 

 
Religião 

  

Revue des sciences religieuses ANDRIEU, Michel 1924 

 
Outras 

  

Revue des études hongroises 
MAGYARY-KOSSA, 

Gyula 
1927 

Total: 24   

 

 

 Assim como nos demais casos de resenhas produzidas na década de 1920, 

boa parte das resenhas dedicadas a Os Reis Taumaturgos, 10 das 24, contém de uma 

a três páginas apenas. Mas o livro parece se diferenciar dos anteriores, pois possui 

maior número de resenhas mais amplas, 7 resenhas com quatro a seis páginas e 7 

com sete a doze páginas.  

Olhando para os autores dessas resenhas, há uma série de nomes 

desconhecidos para nós atualmente: o historiador medievalista Robert Fawtier 

(1885-1966), o historiador especialista em história da igreja e professor da 

Sorbonne Charles Guignebert (1867-1939), o também historiador e professor da 

Sorbonne Édouard Jourdan (1866-1946), o historiador da religião Michel Andrieu 

(1886-1956), o filólogo Ernest Hoepffner (1879-1956),  o filósofo Louis Rougier 

(1889-1992), o arquivista-paleógrafo Pierre Fournier (1885-1986), o também 

arquivista-paleógrafo Joseph de Croy (1871-1958), o tradutor André Koszul (1878-

19-), o arqueólogo Salomon Reinach (1828-1932), o jurista e historiador do direito 

Ernest Perrot (1881-1938) e o húngaro Gyula Magyary-Kossa (1865-1944), além 
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de Pierre Viley e Paul Olivier (não identificados).22  Por outro lado, alguns desses 

autores, à esta altura, já vão se tornando mais familiares. Estamos falando de 

Edmond Faral, François-Louis Ganshof, Christian Pfister, Charles Blondel, Henri 

Sée, Maurice Halbwachs e o inglês Ernest Fraser Jacob, sobre os quais falaremos 

mais detidamente. 

Mais que buscar entender cada um desses autores individualmente, é mais 

relevante aqui buscarmos os pontos em comum, e pensarmos nas revistas, no amplo 

leque de interesses que o livro de Bloch despertou. Como vimos ressaltando ao 

longo desta tese, há, de alguma maneira, uma identificação entre o resenhista e a 

revista, particularmente porque na maior parte delas havia 

comentaristas/colaboradores fixos, quando o autor da resenha não era o próprio 

diretor ou o secretário. 

 Vamos encontrar ainda uma recepção na historiografia inglesa. Os Reis 

Taumaturgos foi resenhado na Inglaterra, na English Historical Review, ainda em 

1925.23 O autor da resenha é Ernest Fraser Jacob (1894-1971), que fora professor 

de História Moderna na Universidade de Oxford a partir de 1929, com publicações 

sobre o século XV e Henri V.24 O foco da análise de Jacob é, principalmente, no 

lado inglês da análise de Marc Bloch, tanto dos autores ingleses utilizados quanto 

do estudo do poder real na Inglaterra. A resenha apresenta a obra como um “tratado 

de compreensão histórica”, uma excelente contribuição aos estudos das origens do 

direito divino. Jacob aponta Bloch como um seguidor do autor alemão Fritz Kern, 

por considerar, para o estudo da história do direito divino dos reis, as cerimônias, 

as instituições e a literatura popular. Critica-se, contudo, a prolixidade de certos 

capítulos, a organização dos capítulos sobre as origens desse poder de cura real e 

os caminhos apontados por Bloch para essa origem.  

                                                             
22 As consultas sobre a identidade dos autores foram realizadas na base de dados da Biblioteca 

Nacional da França e em dicionários. Cf. BNF. Catalogue Général de la Bibliothèque nationale 

de France. Disponível em: http://data.bnf.fr/;  CHARLE, C.  Les professeurs de la Faculté des 

Lettres de Paris : dictionnaire biographique (1809-1908). Paris: CNRS/INRP, 1985. (v.1) ; ____. 

Les professeurs de la Faculté des Lettres de Paris : dictionnaire biographique (1909-1939). 

Paris: CNRS/INRP, 1986. (v.2).  
23 JACOB, E. Les rois thaumaturges. English Historical Review, London, v. 40, n.158, p. 267-270, 

1925. 
24 Em 1934, logo após uma viagem por Oxford, Cambridge e Londres, onde proferira conferência, 

em 1935, Bloch cita Jacob em suas cartas como um possível colaborador para a Annales d’histoire 

économique et sociale para temas sobre a nobreza inglesa medieval. Bloch apresenta rapidamente 

Jacob como um historiador jovem, original, mas essa colaboração não foi efetivada. Cf. BLOCH, 

M.; FEBVRE, L. Correspondance. Tome II. De Strasbourg a Paris. 1934-1937. Édition établie et 

presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003a, p. 21, 306, 309. 

http://data.bnf.fr/10298259/louis_alloing/
http://data.bnf.fr/10298259/louis_alloing/
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Vimos chamando atenção aqui para a proximidade de Marc Bloch com a 

historiografia alemã, mas é necessário chamar atenção também para sua 

interlocução com a comunidade acadêmica inglesa. E, isso, assim como no caso 

alemão, desde seus anos de formação. A partir de interessante levantamento 

realizado por François-Olivier Touati, conhecemos as obras que Marc Bloch 

emprestou da biblioteca da École Normale Supérieure, entre 1904 e 1908, quando 

fora aluno. Nessa lista, em primeiro lugar vem os livros franceses, com 272 

volumes, ao que se segue 117 títulos alemães, e muito próximo, 113 títulos 

ingleses.25 

Essa diversidade de revistas que se interessaram por Os Reis Taumaturgos 

prenuncia, por si só, uma dimensão de transversalidade, de ultrapassagem de 

fronteiras temáticas e disciplinares da obra. Um indício que se confirma na leitura 

de cada resenha, na forma em que cada periódico rotula o livro com etiquetas 

disciplinares as mais diversas, dentro e fora da história. Nesta ótica, Os Reis 

Taumaturgos ultrapassa a história “tout court”, sendo referendado pelo público que 

a recebe imediatamente. 

O interessante é que muitas revistas aproximam o livro de sua própria área 

de atuação. Na revista especializada em resenhas de ciências humanas e literatura, 

Revue critique d’histoire et littérature, e na revista de história Annales de Bretagne, 

fala-se em “contribuição importante à história política da Europa”. Na Revue belge 

de philosophie et histoire o enquadramento ainda é no âmbito da história, apresenta-

se a obra como uma “contribuição aos estudos da instituição real na Idade Média”. 

A Romania, dedicada a estudos clássicos, afirma que Os Reis Taumaturgos é uma 

“contribuição à história das ideias na idade média e à história da literatura antiga”. 

O livro é também uma “contribuição à história do direito público”, segundo a revista 

dedicada ao direito, Revue historique du droit français et étrangère.  

 Outras revistas assumem essa perspectiva que estamos chamando de 

transversal de maneira muito incisiva, ao apresentar a obra destacando que ela seria 

relevante para vários campos de conhecimento. A Revue Mabillon, dedicada aos 

arquivos monásticos franceses, fala em “um excelente de estudo de folclore e 

história das ideias e dos sentimentos políticos, religiosos e populares”. Na Revue 

antropologique, afirma-se que o livro “interessa a historiadores, folcloristas, 

                                                             
25 TOUATI, F. Marc Bloch et l'Angleterre. Paris: La boutique de l’histoire, 2007, p. 45. 
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sociólogos e filósofos”; a Revue anglo-américaine, dedicada à filosofia e à 

literatura, fala em uma “contribuição à história geral, que interessa historiadores das 

ideias, da literatura, da medicina e também aos psicólogos”. Ou ainda, a Revue des 

sciences religieuses, que julga a obra como “interessante a historiadores das 

instituições políticas, aos amadores do folclore, aos liturgistas e também aos 

teólogos”. Há também algo de pitoresco, por exemplo, na revista de cultura geral e 

ampla circulação Mercure de France, que apresenta o livro na seção de “Esoterismo 

e ciências físicas”. 

Quando observamos quais aspectos da obra chamaram atenção dos 

resenhistas, encontramos, de forma bastante acentuada, a erudição do autor e a 

diversidade de fontes. Elas são pontuadas em praticamente todas as resenhas, mas 

aparecem bem destacadas na Revue critique d’histoire et littérature, Revue 

historique, English Historical Review, Revue archéologique, Mercure de France, 

Journal de psychologie e Bullettin de la Société de professeurs d’histoire et 

géographie, Bibliothèque de l´École des chartes, Annales de Bretagne e Revue 

historique du droit français et étrangère. Características essas, diga-se, que 

marcaram a carreira de Marc Bloch e são destacadas ainda hoje por seus analistas 

contemporâneos.  

 A perspectiva da originalidade foi destacada na Revue historique em termos 

mais precisos. O historiador Charles Guignebert, titular de uma cadeira de história 

religiosa na Sorbonne, amplamente inserido no establishment da historiografia, 

inicia seu texto apontando que, até aquele momento, haviam muitos estudos que 

trataram da cura real da escrófula, pelos reis da França e da Inglaterra, nesse sentido, 

a obra de Marc Bloch, não poderia ser considerada uma novidade temática. No 

entanto, a principal novidade seria de abordagem, à medida em que Bloch busca 

investigar as representações que os homens do passado construíram sobre a 

natureza e o caráter do poder real. Para Guignebert, ainda mais fundamental que as 

respostas que Bloch ofereceu, seria a problematização que elaborou, as perguntas 

que estabeleceu com precisão, provavelmente pela primeira vez.  

 Essa dimensão da problematização também é destacada por Christian 

Pfister, reitor em Estrasburgo, em sua resenha para o Journal de Sçavans, Pfister 

sugere que a riqueza da obra aponta para novas problematizações e investigações. 

E faz questão de diferenciar o trabalho de Bloch daquele produzido por James 

Frazer. Para o medievalista Pfister, Bloch não teria feito como Frazer uma 
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sociologia comparada, mas um “trabalho muito inteligente”, um estudo comparado 

das crenças e das instituições da França e da Inglaterra. 

Pfister adentra uma problemática metodológica, que, como veremos, 

alimenta pontos polêmicos nas resenhas, sobretudo naquelas produzidas por 

medievalistas. O cerne da discussão da maioria delas é exatamente essa dimensão 

de cruzar os limites conhecidos da história medieval e usar como ferramenta a 

sociologia ou a psicologia social para tentar produzir uma história comparada.  

Nas palavras de Bloch, sua obra seria “um ensaio de história comparada”, 

que só teria se tornado possível graças ao recurso à etnografia comparada. Edmond 

Faral, professor de literatura latina da Idade Média no Collège de France (1924-

1937), em sua resenha na Revue critique d’histoire et de littérature, cita essa auto-

rotulação de Bloch para efetivamente se opor a ela, questionando se nesta obra a 

etnografia ou a história comparada exerceu alguma função. Entre França e 

Inglaterra não haveria o que comparar, pois constituíram fatos ligados na sua 

origem, fruto de uma mesma série, ao passo que a comparação entre esses dois 

países e outros estrangeiros não seria de nenhuma relevância ao estudo deste tema. 

De acordo com esse resenhista, com o recurso comparativo, Bloch não teria 

encontrado nada de substancial, de capital em relação aos fatos que estudou. 

 É particularmente interessante a crítica de Faral porque ela questiona o 

aspecto teórico mobilizado por Marc Bloch, mas avaliza o que chama de resultados 

práticos de sua pesquisa, que não teriam sido prejudicados. Bloch é apresentado 

como um historiador muito atento às novidades, de espírito muito aberto, mas que, 

no nível teórico, teria concedido crédito excessivo a métodos pouco garantidos. 

Para Faral, Bloch teria produzido uma obra de grande penetração, que promove 

grande interesse, mas que, ao contrário da definição do próprio autor, seria uma 

obra de história pura, “d’histoire tout court”.26 

Abordagem semelhante à de Faral, encontramos na Revue d’histoire de 

l’Église de France, em que o resenhista Édouard Jordan chega mesmo a subverter 

o enunciado do próprio autor sobre sua obra, dizendo que Bloch “sabiamente 

absteve-se de abusar do método comparativo”, pois, um caráter sagrado da realeza 

existiria em alguma medida em todos os lugares, e o método comparativo não 

                                                             
26 FARAL, E.  Les rois thaumaturges. Revue critique d’histoire et de littérature. Paris, v. 93, n.15, 

p.  295, 1926. 
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permitiria iluminar a questão senão de forma vaga. 27 Ou ainda, na Revue belge de 

philosophie et histoire, com a avaliação do importante medievalista François-Louis 

Ganshof de que a obra seria bem-sucedida por buscar explicação para o toque real 

na história e não na sociologia.  Para este resenhista, não se trataria de uma história 

da medicina ou de uma sociologia comparada, chegando a agradecer por não o ser, 

com um “Dieu merci”. Os Reis Taumaturgos seria “história propriamente dita”. 

Ganshof completa seu diagnóstico dizendo que o problema principal da obra seria 

exatamente ter se dedicado mais à questão acessória – o toque das escrófulas – do 

que àquela que seria a principal – o caráter sacro da realeza. 

Outra importante crítica de um medievalista virá de Robert Fawtier, na 

revista especializada no tema, a Le Moyen âge. Fawtier diz claramente que Bloch é 

o autor que estudara melhor que qualquer outro a popularidade do toque real. No 

entanto, apresenta sua avaliação de que o livro não se integra completamente, pois 

Bloch teria feito três livros em um só. Em sua avaliação, há três problemas que 

deveriam ter sido tratados separadamente: o milagre das escrófulas; o caráter sacro 

da monarquia; um estudo sociológico sobre as crenças das massas populares. 

Fawtier aponta ainda erros em traduções e problemas de interpretação das fontes, 

que teriam conduzido Bloch a conclusões equivocadas.  

A resenha de R. Fawtier é particularmente importante porque ela, pela 

primeira e provavelmente única vez, motivou Marc Bloch a elaborar uma resposta 

pública. No ano seguinte à publicação da resenha de Fawtier, em 1927, Bloch 

publicará na mesma revista Le Moyen âge um artigo intitulado “A popularidade de 

tocar as escrófulas”, em que textualmente responde a Fawtier afirmando que o 

fenômeno do toque era sim popular e importante para o período.28 O texto de Bloch 

é tão eloquente e contundente que vale ficarmos com seus próprios termos: 

 

No último número da Moyen-âge, M. Fawtier consagrou a meus 

Reis Taumaturgos uma longa resenha. Ele não considerou meu 

livro suficientemente bom. E não tenho nada a retrucar. Na 

verdade, não me espanta essa atitude. Nós divergimos sobre 

vários pontos. Ele sabe precisamente onde termina a Idade Média 

e os “estudos históricos”. Eu conheço bem menos estes limites e, 

no que diz respeito, pelo menos à história, eu sem dúvida não 

ultrapassaria a fronteira se eu ousasse fixá-la na mesma linha que 

ele. Eu não tenho nenhuma certeza, oh não, de compreender (para 

                                                             
27 JORDAN, E. Marc Bloch. Les rois thaumaturges. Revue d’histoire d’Église de France. Paris, v. 

11, n.51, p. 230-236, 1925. 
28 BLOCH, M. La popularité du toucher des écrouelles. Le Moyen âge, n. 28, p. 34-41, 1927. 
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usar seus próprios termos) “os sentimentos e as ideias dos 

homens desta sociedade católica que era a Europa na Idade 

Média”. Ele possui, por sua conta própria, esta certeza. Não 

posso senão desejar-lhe que colha satisfações dessa certeza. 

Mas, sobre o que devo protestar, é quando vejo me atribuírem, 

de forma gratuita, equívocos de raciocínio e erros grosseiros que 

não cometi. Permitam-me, a seguir, algumas palavras de 

réplica.29     

 

Note-se que Bloch trata do problema das fronteiras da história, colocando-

se numa posição contrária ao estreitamento da história e da história frente a outras 

disciplinas. Um problema que Os Reis Taumaturgos claramente colocava, como já 

vimos, já que diz de um fenômeno medieval que adentra a idade moderna e se 

configura como um livro de história que se relaciona com a etnografia. Como já se 

discutiu amplamente na seção sobre A Terra e a Evolução Humana, de Lucien 

Febvre, a questão das fronteiras disciplinares, entre história, sociologia ou 

etnografia e geografia, vivera seus principais debates públicos na década anterior, 

mas era uma questão muito importante na historiografia dos anos 1920. É 

interessante notar que, com uma diferença de apenas dois anos, Febvre e Bloch 

publicam obras que dela se aproximam, um de forma mais teórica, recolocando as 

posições no debate entre as disciplinas, e outro na prática efetiva de uma pesquisa 

histórica interdisciplinar. 

Este diálogo nas fronteiras das ciências humanas teve em Os Reis 

Taumaturgos um capítulo importante, pois, como vimos, a obra foi repercutida em 

diversas revistas dirigidas por filósofos, sociólogos e psicólogos, por exemplo. E, 

se pudemos notar por parte dos importantes historiadores R. Fawtier, L.F. Ganshof 

e Edmond Faral certo esforço para caracterizar a obra como perfeitamente alocada 

no âmbito da história, ainda não discorremos mais densamente sobre os olhares 

                                                             
29 Tradução da autora. No original: “Dans l'avant-dernier numéro du Moyen Age, M. Fawtier a 

consacré à mes Rois thaumaturges un long compte rendu. Il ne trouve pas mon livre fort bon. Je n'ai 

rien à y redire. A la vérité, je ne m'en étonne pas outre mesure. Nous différons sur trop de points. Il 

sait avec précision où s'arrêtent le Moyen Age et les « études historiques ». Je connais moins bien 

ces limites et, en ce qui concerne au moins l'histoire, je ne placerais sans doute pas la borne frontière 

si j'osais en fixer l'emplacement sur la même ligne que lui. Je ne suis pas sûr du tout oh non – de 

comprendre (pour employer ses propres termes) « les sentiments et les idées des hommes de cette 

société catholique qu'était l'Europe au Moyen Age ». Il possède, pour son propre compte, cette 

certitude. Je ne puis que lui envier la satisfaction qu'il en tire. 

Mais où je dois protester, c'est quand je me vois attribuer, tout à fait gratuitement, des fautes de 

raisonnement et des erreurs grossières que je n'ai point commises. On me permettra là-dessus 

quelques mots de réplique.” BLOCH, M. La popularité du toucher des écrouelles. Le Moyen âge, 

n. 28, 1927, p. 34-41. 
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“externos”. E dois nomes são mais importantes aqui, Maurice Halbwachs, com 

resenha para a Année sociologique e Charles Blondel para o Journal de psychologie. 

Charles Blondel (1876-1939), psicólogo, ex-aluno da École normale 

supérieure, é também um dos nomes que integra o grupo de professores da 

Universidade de Estrasburgo a partir de 1920, foi também um colega próximo a 

Marc Bloch e Lucien Febvre.30 A tal ponto que no prefácio de Os Reis 

Taumaturgos, Bloch direciona, a ele e a Lucien Febvre, o seguinte agradecimento: 

 

Especialmente, meus colegas Lucien Febvre e Charles 

Blondel reencontrarão muito deles mesmos em algumas das 

páginas que vêm a seguir, demasiado para que eu possa 

agradecer-lhes de outra maneira senão assinalando os 

próprios empréstimos que, com todo o carinho, tomei a suas 

ideias.31 

 

Ocupante da cadeira de psicologia, Blondel publicará sua Introdução à 

Psicologia Coletiva em 192932. Mas detendo-nos em 1924, Blondel descreve Os 

Reis Taumaturgos como um livro que interessa tanto à história quanto à psicologia 

coletiva. Um trabalho que, em sua avaliação, deveria muito a Durkheim e Lévy-

Bruhl, mas que seria propriamente um trabalho de historiador, que se preocupa com 

os detalhes dos eventos e suas causas, atento às iniciativas individuais. 

Essa referência à influência de Lévy-Bruhl, que não encontramos em outros 

resenhistas, de alguma maneira parece ser compartilhada por Bloch e pelo próprio 

autor citado. Entre as correspondências que Bloch troca com autores que 

repercutem o lançamento de Os Reis Taumaturgos, vamos encontrar Henri Sée, 

Charles Guignebert e Édouard Jordan, que de fato produziram resenhas, e também 

Lucien Lévy-Bruhl.33 Bloch aparentemente havia lhe solicitado uma resenha do 

livro na Revue philosophique, que não ocorre. Lévy-Bruhl, contudo, comenta a obra 

em sua própria carta de resposta ao pedido de Bloch. E destaca o uso da comparação 

                                                             
30 BLOCH, M.; FEBVRE, L. Correspondance. Tome I. Nassaince des Annales. 1928-1933. Édition 

établie et presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 1994, p. 106. 
31 BLOCH, M. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder régio - França e Inglaterra. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 40. 
32 Cf. BLONDEL, C. Introduction à la Psichologie Collective. Paris: Armand Colin, 1960. 
33 Henri Pirenne é outro autor que comenta a obra por correspondência, mas não escreve resenha. A 

caligrafia de Pirenne, contudo, torna sua leitura bastante difícil. Pirenne deixa claro que gostou desde 

as primeiras páginas. Cf. PIRENNE, H. Carta a Marc Bloch, Gand, 11-5-1924. Archives Nationales 

(France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/3849/III/D/1. Les Rois Thaumaturges : Compléments 

(Édouard le Confesseur). 
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na história como algo original, visto que, naquele momento, a comparação era uma 

ferramenta mais utilizada pela sociologia e pelos estudiosos das “sociedades 

primitivas”, do que pelos historiadores:  

 

O tema de seus reis « taumaturgos » me interessa muito. Eu 

estudo apenas a mentalidade [ilegível] de sociedades tão 

diferentes das nossas quanto possível: mas sou grato àqueles que 

estudam uma mentalidade análoga e tempos aceitáveis à história, 

como você fez. Haverá aí para nós materiais e reflexões para 

comparações preciosas.34 

 

 Charles Blondel chamava atenção, nesse diálogo com Durkheim e Lévy-

Bruhl, que o livro de Marc Bloch conduz a duas conclusões: a primeira era a de que 

as concepções desenvolvidas pela escola sociológica francesa não seriam aplicadas 

apenas às sociedades primitivas, mas também a sociedades mais complexas e 

recentes; a segunda conclusão seria a de que as representações e os sentimentos 

coletivos se impõem a todas as consciências, mas nem todas as consciências a eles 

se submetem com a mesma passividade.35 Blondel fecha sua resenha, no geral 

bastante elogiosa, conclamando que mais livros como aquele em que história e 

psicologia associam suas preocupações e suas técnicas fossem produzidos. Em sua 

avaliação, a evolução histórica não poderia ser compreendida sem os dados e 

análises da psicologia coletiva, enquanto esta só teria a ganhar ao se nutrir do 

contato com as realidades históricas36. 

 Sob o olhar dos sociólogos, temos uma avaliação mais efetiva do livro sob 

a pena de Maurice Halbwachs, que, como já exploramos, fora colega de Marc Bloch 

e Lucien Febvre na Universidade de Estrasburgo. E é no mesmo ano e na mesma 

revista em que fizera a resenha de A terra e a evolução humana, Année Sociologique 

(1923/1924), que Halbwachs fará a resenha de Os Reis Taumaturgos.  

 A discussão sobre o enquadramento disciplinar do livro também aparece 

claramente no texto de Halbwachs, que aponta que o livro é “mais, e outra coisa, 

                                                             
34 Tradução da autora. No original: “Le sujet de vos rois « thaumaturges » m’intéresse au plus haut 

point. Je n’étude la mentalité [ilegível] que [ilegível] des sociétés aussi différentes que possible des 

nôtres : mais je suis reconnaissant à ceux qui étudient une mentalité analogues [vais] des [ilégivel] 

et de temps acceptible à l’histoire, comme vous le faites. Il y aura là pour nos matières à des 

[réflexives] est à des comparaisons précieuses.” LÉVY-BRUHL, L. Carta a Marc Bloch, Paris, 8-4-

1924. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/3849/III/D/1. Les Rois 

Thaumaturges : Compléments (Édouard le Confesseur). 
35 BLONDEL, C.  Les rois thaumaturges. Journal de psychologie normale et pathologique, n.21, 

p. 934, 1924. 
36 Ibidem, p. 934. 
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que um notável trabalho de historiador”.37 Para o sociólogo, ao abordar o problema 

do toque das escrófulas, o que Marc Bloch fez foi tratar de problemas de psicologia 

coletiva, em termos de representações coletivas. A pergunta dirigida a Bloch é 

então, sobre o porquê, com esta problemática em mãos, se restringir à perspectiva 

histórica, buscando estudar origens e desenvolvimento do fenômeno.  

Halbwachs aponta ainda que, se o que interessava a Bloch eram os 

sentimentos e as ideias dos homens em relação à realeza, não haveria porque se 

limitar ao toque das escrófulas e às relações da unção com o milagre real. Para o 

sociólogo, como o que Bloch tenta explicar é toda a psicologia coletiva da época 

feudal, pouco importa se o taumaturgo é um rei, ou ainda, se o milagre consiste na 

cura de uma doença específica. Dessa forma, o título do livro representaria mal o 

que Bloch buscou fazer. 

Observamos claramente que Maurice Halbwachs, entusiasmado com o 

livro, reclama exatamente do fato de Bloch se preocupar excessivamente com a 

historicidade. A perspectiva da individualização, da especificidade, da diacronia, 

propriamente características do trabalho de historiador, que Bloch trabalha 

associadas à ideia de representações coletivas, são tratadas como elementos que 

impedem um mergulho mais profundo na exploração da psicologia coletiva. De 

alguma forma, a perspectiva da complementaridade entre história e ciências sociais 

parece ser mais saudada pelo psicólogo Charles Blondel que pelo sociólogo 

Maurice Halbwachs.  

Uma resposta à questão levantada por Halbwachs não é produzida 

diretamente por Bloch, mas de alguma forma ela pode ser mapeada em vários de 

seus textos. E nas diversas resenhas que Bloch produzirá, em direção contrária, 

sobre os livros de Halbwachs. A maior parte dessas resenhas foram publicadas na 

Annales e tem, em geral, um tom muito positivo, embora Bloch marcasse suas 

reservas quanto a uma abordagem que julgava geral e abstrata. Em relação à uma 

das principais formulações de Halbwachs, a obra sobre a memória coletiva, Bloch 

referendava o conceito, mas reclamava a necessidade de mais penetração nos 

                                                             
37 Tradução da autora. No original: “C’est plus et autre chose qu’un remarquable travail d’historien.” 

HALBWACHS, M.  Les rois thaumaturges. L’Année Sociologique, n. 1, p. 540, 1923-1924. 
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diferentes subgrupos, para perceber seus conflitos, e não os tratar como um todo 

homogêneo.38 

 Em carta a Henri Pirenne39, no verão de 1931, por exemplo, Bloch se 

posiciona sobre as relações entre história e sociologia. Comentando um artigo de 

autoria do próprio Pirenne e publicado em inglês, intitulado “What are historians 

trying to do”40, Bloch coloca a questão nos seguintes termos: 

 

Como tens razão - e como sua obra é útil - ao enfatizar a 

necessidade para os historiadores de integrar conscientemente 

seu trabalho na história universal e na história comparada! Nada 

mais perigoso para toda a ciência - e para a nossa sobretudo (uso 

a palavra ciência em sua acepção mais vaga) - que o divórcio do 

geral e do particular. É por isso que eu seria menos indulgente 

que vós com a sociologia. Nós devemos muito - e eu mesmo 

tenho muita consciência da minha dívida - aos esforços dos 

sociólogos, da Escola de Durkheim particularmente. Mas creio 

que sobre um ponto eles erraram. A existência, lado a lado, de 

uma história e de uma sociologia me parece a mais artificial das 

construções. É uma remanescência do “estado” metafísico ….41   

 

É importante destacar que Marc Bloch não via seu trabalho como uma obra 

de sociologia, não pretendia que o fosse tampouco uma história social. Segundo 

Suzan Friedmann, ao insistir que seu livro era uma contribuição à história política, 

no verdadeiro sentido do termo, Bloch estava ampliando a concepção de história 

política. Essa concepção seria de uma história política informada pela sociologia, 

                                                             
38 FRIEDMANN, S. Kings, Serfs, and the sociological method. In: _____. Marc Bloch, Sociology 

and Geography. Enconutering changing disciplines. Cambridge: Cambridge University Press, 

1996, p. 128. 
39 Interessante ressaltar que tanto Marc Bloch quanto Lucien Febvre tratam Pirenne nas 

correspondências com o vocativo: “caro mestre”. 
40 Cf. PIRENNE, H. What are Historians Trying to do? In: STUART A, (ed). Methods in Social 

Science. Chicago, 1931. 
41 Tradução da autora. No original: Comme vous avez raison - et comme vous faites oeuvre utile - 

en mettant ainsi l’accent sur la nécessité pour l’historien d’intégrer consciemment son travail dans 

l’histoire universelle et l’histoire comparée ! Rien de plus dangereux pour toute science - et pour la 

nôtre notamment (je prends le mot de science dans son acception la plus vague) - que le divorce du 

général et du particulier. C’est pourquoi je serais peut-être moins indulgent que vous pour la 

sociologie. Nous devons beaucoup - et j’ai mois même largement conscience de ma dette - aux 

efforts des sociologues, de l’École de Durkheim particulièrement. Mais je crois que sur un point ils 

ont vu faux. L'existence, côte à côte, d’une histoire et d’une sociologie me paraît la plus artificielle 

des constructions. C’est un reste de l’ “état” métaphysique…”. Correspondência de Marc Bloch a 

Henri Pirenne, Fougères, verão de 1931. In: LYON, B.; LYON, M. The birth of Annales History: 

the letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-1935). Bruxelles: Comission 

Royale d’histoire, 1999, p. 131. 
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particularmente pela sociologia durkheimiana.42 O estudo da crença é destacado 

como um dos principais pontos da influência de Durkheim, a partir do conceito de 

“representação coletiva”. Mas trata-se de uma aproximação que guarda certa 

distância. Como ressalta Susan Friedmann, enquanto em Durkheim o conceito é 

bem definido, Bloch por vezes utiliza-o associado a “opinião coletiva”, “ideias 

coletivas”, “representações mentais”.43 Em termos mais simples, Bloch utiliza a 

ideia, mas não adota o rigor da definição da representação coletiva como um 

sistema. 

 

 

3.3 O PERCURSO DOS LIVROS  

 

 

 O encaminhamento de volumes da obra para serem resenhados por revistas 

específicas, como já começamos a explorar no caso de Lucien Febvre, parece se 

concretizar como algo corrente deste momento. Nos arquivos de Bloch, encontra-

se uma lista das revistas para as quais os volumes seriam direcionados. À frente de 

alguns, o autor acrescentava a expressão “fait”, num indicativo de que o envio havia 

se concretizado, diante de outros colocou uma interrogação, o que não nos permite 

saber se o envio de fato se realizou.  

 

Histor. Zeitschrift   ? 

Histor. Vierteljahrschrift  ?  

Revue philosophique.  Davy ? 

Rev. des langues romanes. 

Rev. archéologique  fait 

Rev. d’histoire littéraire 

Rev. d’histoire de l´Église   fait 

Biblioth. Ec. Chartes  fait 

Rev. Questions.  fait 

Moyen-Age.  Fait 44 

 

 

A lista de Bloch comporta vários dos títulos que efetivamente resenharam a 

obra, como demonstramos acima. Também apresenta as duas revistas alemãs, a 

                                                             
42 FRIEDMANN, S. Kings, Serfs, and the sociological method. In:_____. Marc Bloch, Sociology 

and Geography. Enconutering changing disciplines. Cambridge: Cambridge University Press, 

1996, p. 111, 128. 
43 Ibidem, p. 114. 
44 Cf. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB/XIX/3849/III/D/1. Les Rois 

Thaumaturges : Compléments (Édouard le Confesseur). 
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principal “Revista de História” e a “Revista Quadrianual para a História Econômica 

e Social’. Não localizamos resenhas de Os Reis Taumaturgos nestas revistas, de 

forma que é difícil dizer se Bloch efetivamente realizou o envio ou se, por outro 

lado, por alguma razão, estas publicações não encontraram quem as resenhasse; ou 

ainda, se houve uma decisão editorial de não a resenhar. 

Algo ainda interessante de observar é o que esta lista de livros a serem 

encaminhadas às revistas nos sugere exatamente pelo que não apresenta. Note-se 

que estão ausentes quase todos os autores e/ou revistas com os quais, como vimos 

demonstrando, Marc Bloch tinha um relacionamento mais próximo. Estamos 

falando de Maurice Halbwachs (Année Sociologique), Charles Blondel (Journal de 

Psychologie), Revue Historique e Revue de Synthèse. Para esses autores e para estas 

revistas a comunicação provavelmente se fazia por outras vias, ou destes Bloch já 

esperava uma resenha, visto que acompanhavam o desenvolvimento cotidiano de 

seu trabalho.  

 Outro envio relevante, que não aparece na lista, é para um autor americano, 

identificado apenas como N.N, que havia produzido uma resenha de um artigo de 

Bloch na Journal of English and Germanic Philology. A carta de Bloch é um pedido 

de que o autor analisasse o livro, pois, assim como o artigo, também poderia lhe 

interessar. Mas o mais interessante deste episódio é menos a divulgação do livro e 

mais a intensidade com que Bloch responde ao fato da revista americana ter 

apontado Estrasburgo como ainda pertencente à Alemanha, na correspondência que 

lhe fora enviada. É mais um elemento dessa presença constante da Alemanha na 

vida e na produção de Bloch, como temos demonstrado. Fiquemos com as próprias 

palavras de Bloch: 

Não me queira mal se tomo a liberdade de terminar esta carta lhe 

fazendo uma observação, que não se refere à hagiografia. Os dois 

exemplares do artigo que me foram tão gentilmente enviados 

demoraram mais que o esperado para chegarem. É que eles 

estavam endereçados a: Estrasburgo, Alemanha. Erro grosseiro 

de um empregado da livraria, sem dúvida; mas um erro 

lamentável, de qualquer maneira. Permita a um alsaciano de 

origem, cujos pais e tios deixaram a região, depois de 1871, para 

não servir a uma bandeira que não era a deles, - permita a um 

antigo combatente que se lembra com prazer de ter, em 1918, 

colaborado de perto com os americanos – que peça sua ajuda para 

evitar erros como esse; eles contribuiriam, se continuassem se 

multiplicando –  para retardar o advento definitivo desta 
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pacificação dos espíritos, que eu desejo, creia, tão ardentemente 

quanto qualquer outro.45 

 

A presença proativa do autor na esfera da recepção de suas obras, é 

claramente percebida no direcionamento dos livros para revistas específicas, e 

também pode ser notada na escolha dos resenhistas dentro dessas revistas. Em 

cartas a Henri Berr em maio e agosto de 1924, em meio às discussões do projeto 

que mais tarde ganharia corpo como a obra “A sociedade feudal”, Bloch sugere que 

o editor encaminhe sua obra recém-publicada para ser resenhada por Marcel Granet 

(1884-1940). 46 Granet fazia parte do círculo de amigos próximos a Marc Bloch, 

fora seu colega na École normale supérieure e no período como bolsista da 

Fundação Thiers. Suas pesquisas estavam direcionadas para os mitos e rituais 

chineses.47 Contrariamente ao pedido de Bloch, contudo, a resenha será produzida 

por Louis Rougier (1889-1992), que embora produza uma resenha muito longa em 

comparação às demais, doze páginas, o texto prende-se quase exclusivamente em 

apresentar um resumo, sendo pouco analítico. Rougier elogia a erudição de Bloch, 

trata o livro como boa contribuição, mas não faz, por exemplo, uma avaliação do 

método ou apontamentos críticos. 

                                                             
45 Tradução da autora. No original: “Ne m’en veuillez pas, je vous prie, si je prends la liberté de 

terminer cettre lettre en vous soumettant une observation, qui ne touche pas à l’hagiographie. Les 

deux exemplaires du Journal qui m’ont été si aimablaiment envoyés ont mis quelques temps à me 

parvenir. C’est qu’ils portaient pour adresse : Strasbourg, Germany. Simple bévue d’un commis de 

librairie, sans aucune doute ; mais bévue regretrable, tout de même. Permettez à un Alsacien 

d’origine, dont le père et les oncles ont quitté les pays, après 1871, pour ne pas servir pour un drapeau 

qui n’étais pas le leur, - permetez à un ancien combattant qui se souvient avec plaisir d’avoir, en 

1918, collaboré de fort prés avec des régiments américains – de vous demander votre aide pour 

éviteur de pareilles erreurs ; elles ne serait, si elles devaient se multiplier, que trop propres à retardez 

l’avenement définitif de cette pacification des esprits, que je souhaite, croyez-le bien, aussi ardement 

que quiconque.” In: BLOCH, M. Carta a N.N, 16-10-1924. Archives Nationales (France). Fonds 

Marc Bloch. AB/XIX/3849/III/D/1. Les Rois Thaumaturges : Compléments (Édouard le 

Confesseur). 
46 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-2943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 29, 30, 50. 
47 Não foi possível levantar os motivos que conduziram a Revue de synthèse a atribuir a tarefa da 

resenha a Louis Rougier e não a Marcel Granet. O fato é que, além de manter relações pessoais com 

Marc Bloch, Marcel Granet foi um dos mais importantes sinólogos do período. Maurice Halbwachs, 

em 1934, se referia a ele nos seguintes termos: “É preciso dizer que a obra de um dos maiores 

historiadores vivos, aprofundando questões extremamente difíceis dos primeiros tempos da 

civilização e da religião chinesas, se deve a um entre nós. Porque Ms. Granet não é apenas um 

iminente sinólogo, mas também o teórico da história social na China. Numa série de obras 

consideráveis (...) não são apenas as regras do mais severo método histórico, são também as da 

explicação dos fatos sociais que são admiravelmente aplicadas". MAUSS, M. Oeuvres, III, pp. 439-

440. 
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Não nos parece exagerado dizer que o próprio Marc Bloch cedo reconheceu 

o impacto e o potencial de sua obra. Um exemplo é o fato de que ele inscreve o 

livro para concorrer ao Prêmio Gobert, concedido pela Académie des Inscriptions 

et Belles Lettres, e anualmente dedicado ao livro “o mais erudito e o profundo sobre 

a história da França”. Como demonstra sua correspondência com Maurice Prou, 

membro da Academia, Bloch tem esta iniciativa logo após a publicação, ainda em 

abril de 1924, e busca se informar sobre os critérios da Academia para premiação 

das obras.48  

Bloch foi bem-sucedido em inscrever o livro no concurso. Os Reis 

Taumaturgos foi agraciado com o segundo lugar do Prêmio Gobert, recebendo o 

prêmio de 1000 francos. Um concurso cujo júri, realizado em maio de 1925, foi 

presidido pelo historiador Victor Langlois, tão repetida e equivocadamente 

associado, junto  com Charles Seignobos, a uma “antítese dos historiadores dos 

Annales”. Langlois que, é bom lembrar, é citado muito elogiosamente na tese Reis 

e Servos. Bloch agradece tanto pela leitura de revisão da obra quanto pela 

publicação de trabalhos sobre os arquivos franceses que viabilizaram sua 

pesquisa.49 

O lugar de Os Reis taumaturgos entre os clássicos da historiografia, 

portanto, não se constrói apenas no pós-guerra. Como demonstramos, o impacto e 

o reconhecimento foram imediatos, inclusive em setores pouco integrados às 

chamadas novas disciplinas, como a sociologia, com a qual o livro claramente 

dialogava. Não é irrelevante, portanto, perseguirmos, ainda que a passos bastante 

largos, a trajetória destes dois primeiros livros de Bloch. Para não fazer desse 

percurso uma maratona, nos atentaremos principalmente às reedições e comentários 

do prefácio. 

Reis e Servos não foi traduzido para outros idiomas e, após a edição original, 

ganhará apenas uma reedição, em 1996. Como já apontamos, um momento de 

retomada dos estudos em torno das obras de Bloch e Febvre. Trata-se de uma edição 

publicada na coleção “História da História”, pela editora La Boutique de l’Histoire. 

A coleção é organizada por dois eminentes estudiosos contemporâneos da obra de 

                                                             
48 Tradução da autora. No original: « le plus savant et le plus profond sur l’histoire de France ». 

PROU, M. Carta a Marc Bloch, Paris, 9-4-1924. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. 

AB/XIX/3849/III/D/1. Les Rois Thaumaturges : Compléments (Édouard le Confesseur). 
49 BLOCH, M. Rois et Serfs. Paris: Le Boutique de L’histoire, 1996, p. 17. 
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Febvre e Bloch, dois historiadores com os quais dialogamos intensamente aqui: 

Bertrand Müller e Peter Schöttler, que assim apresentam a coleção:  

 

“Nos últimos anos, os estudos de historiografia conheceram uma 

certa renovação. Esta coleção deseja contribuir para isto, ao 

propor a reedição de obras clássicas, de instrumentos de trabalho 

e estudos documentais.” 50 

 

O posfácio desta edição é, seguindo o propósito de profissionalização da 

análise que os organizadores desejam para a coleção, produzido por Dominique 

Barthélemy. Barthélemy, especialista em história medieval, focado na antropologia 

histórica, fora aluno de Georges Duby e produziu títulos como “A nova história dos 

capetíngios”.51 O autor destaca logo no início de seu posfácio a ideia de que se trata 

de uma obra de pesquisa histórica, no sentido pleno do termo. Para ele, este livro 

permite demonstrar uma ligação que atualmente estaria subestimada, entre a crítica 

metódica, desenvolvida nas últimas décadas do século XIX, e a história problema 

desejada pelos Annales. É a partir de um detalhe de análise documental, por 

exemplo, que Bloch chegaria à questão sobre haver ou não um só tipo de servidão, 

uma definição estável. Bloch, em sua observação, não afirma, como Febvre, uma 

oposição entre historiadores conscientes de fatos concretos e “velhos ratos de 

bibliotecas”. 52  Essa é uma observação que nos parece muito prudente. Como se 

pode ver até aqui, não apenas nos dois primeiros livros, mas toda a obra de Bloch, 

é marcada por profunda pesquisa erudita, que não se opõe a uma visão analítica. 

Barthélemy nos faz lembrar ainda de Marc Bloch como um herdeiro do 

longo século XIX. A partir geração de 1840, a história das classes populares, da 

servidão e da escravidão, atravessou a obra de diversos historiadores, de Augustin 

Thierry e François Guizot, a Victor Langlois, com o capítulo sobre classes rurais 

publicado na História da França dirigida por Ernest Lavisse. Ou ainda Henri Sée e 

sua história das classes rurais, a quem o livro de Bloch deveria muito ao adentrar a 

abordagem econômica. Mas Bloch faria uma leitura, a seu ver, diferente destes 

                                                             
50 Tradução da autora. No original: “Depuis quelques années, les études d’historiographie 

connaissent un certain renouveau. Cette collection voudrait y contribuer en proposant des rééditions 

d’ouvrages classiques, des instruments de travail et des études documentaires.” MÜLLER, B; 

SCHÖTTLER,P. Collection Histoire de l’Hsitorie. In: BLOCH, M. Rois et Serfs. Paris: Le Boutique 

de L’histoire, 1996, p. 2. 
51 Cf. BARTHÉLEMY, D. Nouvelle histoire des capétiens (978-1214). Paris: Seuil, 2012. 
52 BARTHÉLEMY, D. Postafe. In. BLOCH, M. Rois et Serfs. Paris: Le Boutique de L’histoire, 

1996, p. 311. 
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autores, ao promover uma “antropologia do passado”, ao iluminar a complexidade, 

as nuances e as contradições da sociedade medieval.53 Interessante observar aqui 

que esta associação com a antropologia, ou com uma perspectiva de 

“complexificação da realidade do passado”, não aparece nas reflexões de nenhum 

dos comentadores contemporâneos de Reis e Servos. Ao contrário, mesmo em uma 

resenha elogiosa como a de Ganshof, destaca-se o fato de Bloch ter priorizado a 

explicação econômica em detrimento de outras perspectivas. 

Os Reis Taumaturgos percorrerá um caminho bastante distinto. Publicado 

originalmente em 1924, ganhará novas edições francesas ao longo de toda a 

segunda metade do século XX: 1961, 1983, 1987, 1993, 2000.54 A segunda edição, 

de 1961, será publicada pela Armand Colin, editora que publicava a revista Annales. 

Uma reedição que também não é fortuita. Como já discutimos na seção sobre 

Phillipe II e o Franco Condado, o começo dos anos 1960, com Braudel na direção 

da Annales, é marcado por esta retomada das “origens”, das republicações dos 

“fundadores da nova história”. A década de 1960 marca também o momento da 

tradução do livro para o inglês, com uma edição em 1964 e outra em 1973. As 

traduções para o alemão seguem a mesma trajetória observada no caso das obras de 

Febvre, elas acontecem apenas muito recentemente, 1998 e 2001.55 Este é um livro 

que também encontrou numerosos leitores no Brasil. As traduções para o português 

datam de 1993, com reedições em 1998/1999 e mais recentemente em 2005.56 

Na trilha da recepção de Os Reis Taumaturgos, não é incomum encontramos 

a ideia de que o livro teria passado despercebido no momento imediato de sua 

publicação. Jacques Le Goff e Nicolas Rousselier afirmam que em 1924 o livro não 

encontrou eco.57 Carole Fink, ao mesmo tempo em que afirma que o livro 

estabeleceu a reputação internacional de Marc Bloch, aponta que sua recepção fora 

“demasiado fria”.58 Por tudo o que expusemos até aqui, não podemos corroborar 

tais interpretações. Muito longe de ter uma recepção fria ou sem eco, como vimos, 

                                                             
53 Ibidem, p. 311-332. 
54 Consulta realizada em: BNF. Catálogo online da Biblioteca Nacional da França. Disponível 

em: www.bnf.fr. Acessado em maio/2016. 
55 Consulta realizada em: Catálogo online da Biblioteca da Universidade de Oxford. Disponível 

em: http://www.bodleian.ox.ac.uk/. Acessado em maio/2016. 
56 Consulta realizada em:  Catálogo online da Biblioteca da Universidade de São Paulo. 

Disponível em: www.sibi.usp.br. Acessado em maio/2016. 
57 LE GOFF, J; ROUSSELIER, N. Préface. In: BÉDARIDA, F. (org.) L’Histoire et le Métier 

d’Historien en France 1945-1995. Paris: Maison des sciences de l’homme, 1995,  p. 13. 
58 FINK, C. Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta Editora, 1997, p.  114, 118. 

http://www.bnf.fr/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/
http://www.sibi.usp.br/
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o livro foi largamente discutido por autores importantes das mais diversas 

disciplinas e sob diversos matizes. Esse tipo de interpretação, ao que nos parece, 

despreza as próprias diferenças de contextos de recepção da obra ao longo do século 

XX. O fato do livro ter sido tratado como canônico, principalmente a partir de 1980, 

como o próprio Jacques Le Goff salienta, - “[nos anos 1980] a nova história política 

conferiu à obra o status de topo de série”59 - não pode ser a régua para medir a 

recepção encontrada na década de 1920. Isso seria, no mínimo, mal uso da 

ferramenta comparativa. 

Essa trilha é bastante perceptiva a partir do primeiro prefácio que 

encontramos para Os Reis Taumaturgos. Trata-se exatamente de um prefácio de 

Jacques Le Goff, para a edição de 1983, já que não há pré ou posfácios nas edições 

anteriores. Um prefácio que parece ter se integrado à obra, já que em geral se repete 

nas edições francesas seguintes, compondo inclusive a edição brasileira. Le Goff 

apresenta Marc Bloch como nada menos que o fundador da antropologia histórica.60  

Para Le Goff o livro é um “mergulho na história profunda”.61 É interessante 

que, embora Le Goff dissesse querer recolocar o livro em seu contexto de produção, 

nos anos 1920, o parágrafo subsequente vai atribuir ao livro rótulos estranhos 

àquele momento: “Reconhecemos aqui dois dos grandes temas da “escola” dos 

Annales: a história global ou total”.62  

Para Étienne Anheim, atual diretor da revista Annales, a geração de Jacques 

Le Goff, Georg Duby e Carlo Ginzburg foi completamente fascinada por este livro. 

Uma geração que fez de Os Reis Taumaturgos um tótema da história antropológica 

e da história das mentalidades, o que ele não foi necessariamente para a geração do 

próprio Marc Bloch.63  

Étienne Anheim afirma, por si próprio, que se trata de um livro 

extremamente original e que apesar de alguns aspectos pontuais, sobrevive do ponto 

de vista epistemológico. Para escrever Os Reis Taumaturgos Bloch tinha 

antropólogos em mente, como Marcel Mauss, James Frazer, e os associa sobretudo 

                                                             
59 LE GOFF, J; ROUSSELIER, N. Préface. In: BÉDARIDA, F. (org.) L’Histoire et le Métier 

d’Historien en France 1945-1995. Paris: Maison des sciences de l’homme, 1995, p. 13. 
60 LE GOFF, J. Prefácio. In: BLOCH, M. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder 

régio - França e Inglaterra. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 9. 
61 Ibidem, p. 13. 
62 Ibidem, p. 17. 
63 ANHEIM. É; GAUDE-FERRAGU, M. Entrevista para a Rádio France Culture 01/08/2017, no 

âmbito da série “Avoir raison avec Marc Bloch”. Disponível em: 

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-marc-bloch. Acessado em: outubro/2017. 
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a uma bibliografia de história política alemã – como a obra de Fritz Kern e Hans 

Schereuer 64 -  produzindo uma obra diferente de tudo que se publicava na França 

à época. Para Anheim, o livro, no fundo, não é uma história da realeza, mas da 

relação entre o rei e seus súditos. 65 Note-se que, neste ponto, aproxima-se muito da 

recepção produzida pelos contemporâneos de Bloch. 

Os Reis Taumaturgos é uma obra que, em alguns aspectos, foi confrontada 

por novas pesquisas ao longo do século XX, como seria normal no desenvolvimento 

da disciplina. No que se refere ao ritual do toque real, por exemplo, sabe-se que se 

instalou principalmente no século XIII com Luís IX (São Luís) e não no século XI 

como pensava Marc Bloch.66 Outro bom exemplo é a conclusão de Bloch no livro, 

ao tratar a crença na cura das escrófulas como um “erro coletivo” das sociedades 

medievais. Se por um lado Bloch reconhece a crença como um objeto para a 

história, seu racionalismo o conduz a concluir que se trata de um erro. 

 Por outro lado, dentre todos os livros de Bloch discutidos nesta tese, este 

parece ser o que mais guarda sua força e o que mais segue repercutindo e intervindo 

nos debates da disciplina. Não apenas de história medieval, mas também de história 

da medicina, ou de uma “história da opinião pública sobre a realeza”.67 Exemplo 

atualíssimo é o curso de Patrick Boucheron no Collège de France em janeiro de 

2017. Boucheron, um historiador que não foge de polêmicas, tendo como mote a 

eleição de Donald Trump, ministrou um curso com o tema “Ficções Políticas”. E 

entre autores basilares para sua reflexão no curso, como Hobbes, Kantorowicz e 

Guy Debord e Michel Foucault, está Marc Bloch com seu Reis Taumaturgos.68    

                                                             
64 LE GOFF, J. Prefácio. In: BLOCH, M. Os reis taumaturgos: o caráter sobrenatural do poder 

régio - França e Inglaterra. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 426. 
65 ANHEIM. É; GAUDE-FERRAGU, M. Entrevista para a Rádio France Culture 01/08/2017, no 

âmbito da série “Avoir raison avec Marc Bloch”. Disponível em: 

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-marc-bloch. Acessado em: outubro/2017. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Cf. https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/fictions-politiques. 
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4. PROBLEMAS PARA A HISTÓRIA RURAL E A HISTÓRIA 

DA ESTRUTURA SOCIAL 

 

 

4.1 A CARREIRA ACADÊMICA DE MARC BLOCH NA DÉCADA DE 1930 

 

 

 A carreira de Marc Bloch é marcada por uma distância expressiva de tempo 

entre a publicação de seus livros. Após Os Reis Taumaturgos, de 1924, o próximo 

livro será publicado apenas sete anos depois, em 1931, com As Características 

Originais da História Rural Francesa. E, após este, novo intervalo de oito anos, 

com a publicação de A Sociedade Feudal entre 1939 e 1940. Essa distância não 

pode, contudo, e em absoluto, ser confundida com uma baixa produtividade do 

autor. A segunda metade da década de 1920 e toda a década de 1930 formam os 

anos centrais de sua carreira universitária, aos quais se dedicou fortemente a 

diversas atividades. 

Na segunda metade dos anos 1920, Bloch atuou como professor na 

Faculdade de Letras da Universidade de Estrasburgo, tornando-se titular da cadeira 

de história medieval em 1927, foi editor de uma seção de resenhas para a Revue 

historique e trabalhou, junto com Lucien Febvre, na preparação de seu mais 

importante projeto editorial, a revista Annales, que veio a público em 1929. No 

âmbito dos trabalhos propriamente autorais, encontramos uma profusão de 

resenhas, além de artigos de Bloch em diversas revistas importantes, tais como: 

Revue belge de philosophie et d’histoire (1925), Annales de géographie (1926), 

Journal des Savants (1926), Revue historique (1927-1928), Revue historique du 

droit français e étranger (1928) e na própria Annales d’histoire économique et 

sociale em 1929. É deste período, por exemplo, um de seus artigos mais 

importantes, o trabalho sobre história comparada, apresentado no Congresso 

Internacional de História de 1928 e publicado na Revue de synthèse na sequência1.   

No plano temático, observamos que Bloch direcionou seus interesses para a 

história rural-agrária e das transformações na servidão, principalmente trabalhando 

com fontes como mapas e plantas, os “plans parcellaires”. Interesse este revelado 

                                                             
1 BLOCH, M. Pour une histoire comparée des sociétés européennes. Revue de synthèse historique, 

Paris, v. 46, p. 15-50, 1928. 
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não apenas nos artigos, mas também nos cursos que oferecia em Estrasburgo. Em 

um dos poucos depoimentos de seus alunos, François-Georges Pariset aponta que, 

em 1928, Bloch oferecera um curso sobre economia agrária, em que avançava em 

suas demonstrações com precisão matemática e inteligência convincente.2  

Já na década de 1930, a carreira de Bloch é marcada por um longo processo 

de sucessivas candidaturas para o Collège de France. O desejo de retornar a Paris, 

sobretudo a partir do fim dos anos 1920, torna-se muito patente não apenas para 

Marc Bloch, mas também para Lucien Febvre, Charles Blondel ou Maurice 

Halbwachs. Estrasburgo ainda era um centro universitário importante3, mas as 

dificuldades com a comunidade local, a distância da capital e mesmo a possibilidade 

de galgar mais degraus na carreira parecem ter se tornado mais patentes à medida 

que os jovens professores foram amadurecendo. Christian Pfister, então reitor da 

instituição, já prenunciava no fim do ano de 1925: “Esta faculdade que havia sido 

criada tão sólida vai se deslocar, os melhores elementos nos escapam. É preciso se 

resignar com isso: nós temos a glória de ser a antecâmara da Sorbonne.”4 

 Como instituição de ensino superior devotada a ensino e pesquisa de alto 

nível, o Collège de France era um pólo de atratividade. Criada em 1530, a 

instituição centenária oferecia e ainda oferece rara condição de trabalho: liberdade 

nos temas de pesquisa, sem atribuição de encargos envolvidos na educação regular, 

já que os cursos são livres e abertos a todos.5 É ainda hoje uma instituição 

multidisciplinar, abarcando de história e sociologia a física e medicina.6 Com 

número reduzido de cátedras, a política de seleção de profissionais do Collège de 

France foi sempre muito restrita. Nas décadas de 1920 e 1930, essa seleção se dava 

por apresentações de candidaturas e eleição pelos pares. Uma seleção que ocorria 

em duas etapas, primeiro pela definição da disciplina, com manutenção ou criação 

de uma nova, e depois com a eleição do professor que dela se tornaria catedrático. 

Diversas variáveis entravam em cena nessa eleição, do contexto político do país, do 

                                                             
2 BLOCH, M. L’histoire, la guerre, la résistance. Édition établie par Annette Becker et Étienne 

Bloch. Paris: Gallimard, 2006, p. 25. 
3 Para mais informações sobre a centralidade da Universidade de Estrasburgo na França das décadas 

de 1920 e 1930, conferir o segundo capítulo da presente tese. 
4 MUCCHIELLI, L; PLET-DESPATIN, J. Halbwachs no Collège de France. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v. 21, n. 40, 2001, p. 15. 
5 Cf. CHARLE, C. Le Collège de France. Nora, P. (org). Les Lieux des mémoires. Tome II. Paris: 

Gallimard, 1983, p. 413-414. 
6 A título de ilustração, três historiadores atualmente bastante conhecidos da comunidade acadêmica 

brasileira ocupam cátedras no Collège de France: Pierre Rosanvallon, Patrick Boucheron e Roger 

Chartier. Cf. www.collegedefrance.fr . 
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prestígio da disciplina no momento, às capacidades intelectuais dos candidatos e 

suas relações interpessoais no âmbito acadêmico.7  

As campanhas ao Collège de France eram, portanto, dignas desse nome. 

Candidaturas que envolviam sucessivas visitas a possíveis apoiadores e inúmeras 

correspondências. Tanto Bloch quanto Febvre envolveram-se efetivamente e por 

anos seguidos na prospecção de vagas e no angariamento de apoio de possíveis 

votantes para o Collège. Enquanto Febvre será eleito em 1933, Bloch acabará 

optando por retornar a Paris pela via da Sorbonne, a partir de 1936.  

É importante, no entanto, não confundirmos essa dificuldade de entrada no 

Collège com a falta de reconhecimento ou de desprestígio desses historiadores na 

comunidade acadêmica francesa. Antes, talvez seja mais assertiva a perspectiva 

inversa, sobretudo no caso de Lucien Febvre. Particularmente a partir da virulência 

de suas resenhas, atacando métodos, obras e projetos de diversos autores, mas não 

apenas. Febvre alcançou notoriedade e, ao mesmo tempo, desafetos importantes, 

que não podem ser desprezados na análise da progressão de sua carreira.8 

Ponto também muito importante é que este momento específico das 

candidaturas é marcado por uma retração do mercado universitário, do número de 

cadeiras disponíveis, que produz efeitos expressivos.9 Bertrand Müller nos oferece 

uma passagem muito elucidativa que sintetiza bem a complexidade que envolveu 

as candidaturas: 

 

Em uma conjuntura economicamente difícil, a ameaça recorrente 

de supressão de cadeiras (que se concretizará no Collège em 

1934), a lentidão da reforma da lei sobre as aposentadorias, 

constituíram expressivos obstáculos à mobilidade e à renovação 

de um “mercado” rígido, arriscando a desestabilizar os 

equilíbrios disciplinares, mas também políticos e confessionais 

já frágeis. É então a essa conjuntura difícil à qual se soma uma 

crise do ensino de história (que atingia particularmente a 

Agrégation) que é necessário correlacionar com os esforços 

infrutíferos de Marc Bloch que se obstinava em manter a radical 

novidade de um programa de ensino e de pesquisa em um 

                                                             
7 MUCCHIELLI, L; PLET-DESPATIN, J. Halbwachs no Collège de France. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v. 21, n. 40, p. 13-23, 2001. 
8 MÜLLER, B. Marc Bloch et les années trente: l’historien, l’homme et l’histoire. In: DEYON, P. ; 

RICHEZ, J. ; STRAUSS, L. (orgs.) Marc Bloch, l’historien et la cité. Strasbourg : Presses 

Universitaires de Strasbourg, 1997, p. 176. 
9 Cf. DUMOULIN, O. Changer l’histoire. Marché universitaire et innovation intellectuelle à 

l’époque de Marc Bloch. In: ASTMA, H. et BURGUIÈRE, A. (orgs.) Marc Bloch aujourd’hui: 

histoire comparé et science sociales. Paris: Ed. de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

1990, p. 87-103. 
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contexto de fragilidade econômica e de tensões políticas pouco 

propícias à inovação.10 

  

Essa referência à inovação temática pode ser associada sobretudo com a 

proposta de cátedra apresentada por Marc Bloch, que versaria sobre “História 

comparada das sociedades europeias”. Alguns elementos dessa proposta podem de 

fato ser vistas como inovações na disciplina, senão em geral, na França certamente. 

Estava ausente da proposta a periodização, já que Bloch não fechara sua ementa no 

período medieval. Mais que isso, Bloch se define em sua apresentação ao Collège 

não como um medievalista, mas como um “historiador da estrutura social”.11 Por 

outro lado, trazia esta perspectiva comparativa, que, como abordamos mais 

densamente no capítulo anterior, ainda era bastante associada com a sociologia por 

determinados historiadores.  Então, não se pode renunciar totalmente à ideia de que 

a proposta temática tenha desfavorecido sua candidatura. Mas o fato é que as 

seleções ao Collège de France envolviam elementos que ultrapassam em muito o 

simples reconhecimento de competência pessoal específica.12 

A década de 1930, portanto, é marcada por uma mudança de universidade, 

de cidade e de status na carreira de Bloch, da província em direção ao centro. Até 

1936 seguia em Estrasburgo e a partir dali se estabelecerá em Paris como professor 

da Université de Sorbonne, onde sucederá Henri Hauser na cadeira de história 

econômica. Enquanto editor, este é o período em que, em parceria com Lucien 

Febvre, Bloch efetivamente se dedicou à empresa dos Annales, com um trabalho de 

                                                             
10 Tradução da autora. No original: “Dans une conjoncture économiquement difficile, la menace 

récurrante de supressions des chairs (qui se concrétisera au Collège en 1934), la lenteur de la réforme 

de la loi sur les retraites ont constitué autant d’obstacles à la mobilité et au renouvellement d’un 

“marché” rigide, risquant de bouleverser des equilibres disciplinaires mais aussi politiques et 

confessionnels déjà fragiles. C’est donc à cette conjocture difficile à laquelle s’ajoutait une crise de 

l’einseignement de l’histoire (qui touchait en particulier l’agrégation) qu’il faut rattacher les efforts 

infructueux de Marc Bloch qui s’obstinait à maintenir la radicale nouveauté d’un programme 

d’eiseignement et de recherche dans un contexte de rareté économique et de tensions politiques, peu 

propices à l’innovation”. MÜLLER, B. Marc Bloch et les années trente: l’historien, l’homme et 

l’histoire. In: DEYON, P. ; RICHEZ, J. ; STRAUSS, L. (orgs.) Marc Bloch, l’historien et la cité. 

Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 1997, p. 175. 
11 DUMOULIN, O. La tribus des médiévistes. Gèneses, Paris, v. 21, n.1, 1995, p. 132-133. 
12 Cf. DUMOULIN, O. Changer l’histoire. Marché universitaire et innovation intellectuelle à 

l’époque de Marc Bloch. In: ASTMA, H. et BURGUIÈRE, A. (orgs.) Marc Bloch aujourd’hui: 

histoire comparé et science sociales. Paris: Ed. de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

1990. p. 87-103. 
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edição bastante ativo na seleção de textos e colaboradores para revistas, na revisão 

rigorosa dos textos e na busca de novos leitores.13   

No âmbito autoral, Bloch seguiu produzindo uma quantidade expressiva de 

resenhas, não apenas para a Annales, mas para diversas revistas. O mesmo se dá 

com os artigos. O lançamento de uma revista própria, portanto, embora tenha 

reduzido, não significou sua retirada da colaboração com outros periódicos, o que 

ocorreu por exemplo com a continuidade da produção do boletim de história alemã 

para a Revue historique. Deste período, podemos destacar a publicação de um artigo 

na Encyclopedia of the Social Sciences (1931), sobre feudalismo europeu, e sua 

incursão mais expressiva no tema do ensino de história. O tema não é novo, desde 

a década anterior Bloch já problematizava os manuais de ensino franceses. Mas, em 

1937, ele se materializa, em artigo feito a quatro mãos com Lucien Febvre, em uma 

crítica à Agrégation – exame nacional para professores – e em uma proposta para a 

renovação do ensino de história.14  

 

 

4.2 AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DA HISTÓRIA RURAL 

FRANCESA 

 

 

4.2.1 O trabalho de edição  

 

 

As Características Originais da História Rural Francesa é uma obra fruto 

de uma série de conferências realizadas em Oslo, na Noruega. Ao longo de 1929 

Marc Bloch estivera como convidado no Instituto de Estudos Comparados das 

Civilizações, onde proferira as conferências que seriam publicadas em livro. Oslo 

se colocava como um lugar importante para a historiografia internacional naquele 

momento, basta lembramos que o Congresso Internacional de Ciências Históricas 

de 1928, o segundo após a 1ª Guerra, e do qual Bloch e Febvre participam, fora 

realizado naquela cidade, sob a presidência do historiador norueguês Halvdan Koht.  

                                                             
13 Os dois primeiros volumes da correspondência publicada entre Lucien Febvre e Marc Bloch, já 

citados aqui, dão vasto testemunho desta atuação editorial. 
14 BLOCH, M; FEBVRE, L.  Para a renovação do ensino histórico. In: BLOCH, M. História e 

Historiadores. Textos reunidos por Étienne Bloch. Lisboa: Teorema, 1995. 



146 

 

 É o próprio Marc Bloch quem nos oferece uma apresentação deste Instituto, 

na Annales de 1930. Criado em 1919, o órgão se voltava para os estudos 

comparativos, no âmbito da linguística, etnografia e inaugurava essa investigação 

também no âmbito da história das sociedades modernas. O historiador francês ainda 

elogia abertamente as características do estabelecimento que, em sua avaliação, 

seriam similares às de sua própria revista, com abertura para pesquisadores e 

conteúdos internacionais, mas de administração claramente local. Em seus próprios 

termos:  

 

 

Espírito internacional, busca obstinada de concursos que não 

conhecem fronteiras, mas direção resolutamente nacional é esta 

talvez, para todas as obras congéneres, a fórmula do futuro, 

aquela que salvaguarda ao mesmo tempo a amplitude e a unidade 

de opiniões por igual necessárias. Recorda-nos que, quando se 

tratou de fundar os Annales, nós próprios defendemos esta ideia 

perante o Congresso de história de 1928; foi-nos então 

infinitamente agradável recolher a aprovação do director de uma 

grande revista estrangeira, com objetivos semelhantes ao nosso. 

O exemplo do instituto de Oslo é propício a encorajar-nos.15 

 

 

Esta obra guarda algumas particularidades editoriais, pois é publicada em 

uma edição conjunta do instituto norueguês com a editora Les Belles Lettres, de 

Paris. Como a capa da edição original exposta abaixo nos permite ver, tratava-se na 

realidade de um consórcio mais amplo, do qual faziam parte Alemanha (Leipzig) e 

Inglaterra (Cambridge e Londres). Leipzig, importante lembrar, tinha uma longa 

tradição nos estudos de história comparada, e que remonta à figura de Karl 

Lamprecht. Portanto, um trabalho que já nasce com um componente de 

internacionalização bastante claro, já que continha potencial de circulação em 

outros países. 

 

 

 

 

                                                             
15 BLOCH, M. Um centro de estudos em desenvolvimento: o Instituto para o estudo comparado das 

civilizações em Oslo. In: História e Historiadores. Textos reunidos por Étienne Bloch. Lisboa: 

Teorema, 1995. 
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Figura 5 - Capa da primeira edição de As Características Originais da 

 História Rural Francesa 

 

Este é um livro através do qual conseguimos ver também, e muito 

claramente, o rigor e a exigência de Marc Bloch com seus editores. Particularmente 

com a Les Belles Lettres, Bloch despende grande energia no processo de edição. 

Ele se envolve efetivamente e pessoalmente no processo de revisão textual, 

supervisiona a reprodução dos mapas e das plantas dispostos no final do livro, 

fiscaliza o cumprimento dos prazos negociados. E, mesmo após a publicação, 
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discute para que a distribuição por livrarias de Paris se desse a contento e para que 

as revistas que indicara para divulgação da obra recebessem os volumes. 16 

Como dito acima, Marc Bloch interessara-se pela história rural ao longo de 

toda a segunda metade dos anos 1920. Mas há, certamente, uma mudança de 

interesses, do trabalho com a tese e de parte de Os Reis Taumaturgos, para o 

trabalho com a história agrária. Nicolas Mariot, em trabalho recente, aponta que a 

experiência da guerra, na condição de combatentes, despertara em diversos 

intelectuais franceses do começo do século XX a primeira experiência concreta de 

convivência com o povo.17 Entre estes intelectuais pertencentes à classe média, 

estudantes da École Normale Supérieure, estariam François Simiand, Marcel 

Mauss, Maurice Halbwachs e Marc Bloch.  

Com 28 anos em 1914, Bloch fazia parte do que se poderia chamar de “fina-

flor do socialismo normalista”, com posicionamento político à esquerda. Filho de 

professor universitário, com quase toda a sua vida residindo em Paris, este jovem 

“normalista” não tinha contato efetivo e cotidiano com operários e ainda menos 

com camponeses. E é esta distância que a guerra quebra, ao colocar os intelectuais 

em contato cotidiano com o povo, sobetudo com os camponeses. Em seus cadernos 

de memórias da guerra, por exemplo, Bloch afirmava que esteve misturado aos 

soldados e os conheceu melhor.18 Os relatos de diversos desses jovens intelectuais 

são no sentido de terem descoberto novos e diferentes “modos de vida” em seu 

próprio território.  

A tese expressa é de que esta experiência da guerra contribuiu de maneira 

decisiva para o desenvolvimento de novos tipos e novos métodos de conhecimento 

nas humanidades. Para Mariot, entre os intelectuais combatentes, Marc Bloch foi 

um dos mais interessados na observação e nos hábitos populares nas zonas 

armadas.19 Uma observação atenta que certamente se reflete em seu texto do 

imediato pós-guerra, sobre As falsas notícias da guerra20, mas também em seus 

                                                             
16 Cf. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB XIX/4271/III/7 "Les Caractères 

originaux de l'histoire rurale française" : publication, etc.  
17 MARIOT, N. Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple. 

Paris: Le Grand livre du mois, 2013. 
18 BLOCH, M. Souvenirs de guerre, 1914-1915. In: ______. L’histoire, la guerre, la 

résistance. Édition établie par Annette Becker et Étienne Bloch. Paris: Gallimard, 2006, p. 149. 
19 MARIOT, N. Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple. 

Paris: Le Grand livre du mois, 2013. 
20 BLOCH, M. Reflexões de um historiador sobre as falsas notícias da guerra. In: _____. História e 

Historiadores. Textos reunidos por Étienne Bloch. Lisboa: Teorema, 1995. 



149 

 

trabalhos sobre história agrária e o desenvolvimento de técnicas de produção 

agrícola. 

Um interesse que se manifestou não apenas em suas próprias pesquisas21, 

mas também na condução da pesquisa de seus alunos. Em 1930, Bloch inicia um 

processo de orientação, em sua maior parte à distância, do que viria a ser a tese de 

Robert Boutruche (1904-1975), futuro professor da Universidade de Estrasburgo. 

Desde as primeiras correspondências, Marc Bloch sugere ao futuro aluno uma 

mudança do foco de pesquisa, da história urbana para a história rural, com enfoque 

regional. Para Bloch, Boutruche deveria investir em um estudo da história rural e 

agrária, econômica e jurídica, focada na estrutura social.22 

É neste processo de orientação de Boutruche que Bloch nos dá pistas sobre 

os trabalhos que considerava absolutamente indispensáveis, os clássicos para um 

jovem iniciar os estudos no âmbito da história econômica e da história agrária. Para 

a história econômica e formação do capitalismo Bloch indica Henri Sée, Henri 

Pirenne e o alemão Werner Sombart - especialista em economia política - e ainda 

duas revistas: as resenhas do pré-guerra na Année sociologique e a alemã 

Vierteljarschrift für Sozial-und Wirtschaftsgesschichte (Revista Quadrianual de 

História Econômica e Social). No âmbito da história rural, Bloch recomendava a 

leitura de seus próprios artigos publicados na Annales e na Revue historique, assim 

como o livro de Henri Sée, As classes rurais e o regime senhorial, ao qual se referia 

como útil, mas ultrapassado. Também recomendava nesse domínio a literartura 

estrangeira, como o trabalho do inglês W. J. Ashley.23  

Esta recomendação da literatura estrangeira a um jovem pesquisador é muito 

reveladora tanto do grande rigor de Marc Bloch quanto da proximidade – já 

apontada no capítulo anterior – com a produção acadêmica da Inglaterra e da 

Alemanha. Particularmente no caso da Alemanha, Bloch é muito eloquente ao 

incentivar o aprendizado da língua e apontar o quão dependente da historiografia 

alemã eram  diversas áreas da disciplina. Fiquemos com seus próprios termos: 

                                                             
21 Parte expressiva dos textos de Marc Bloch dedicados a história rural ou agrária foram reunidos, 

post-mortem, em volume disponível em português: Cf. BLOCH, M. A terra e seus homens. 

Agricultura e vida rural nos séculos XVII e XVIII. Textos reunidos e apresentados por Étienne 

Bloch. Bauru: EDUSC, 2001. 
22 BLOCH, Marc. Marc Bloch et ses éleves. Lettres à Robert Boutruche. Établies par Étienne Bloch, 

présentées et annotées par Bertrand Müller. Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l’Association Marc 

Bloch. Paris,  no 4, 1996, p. 27. 
23 Ibidem, p. 38. 
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Eu deveria confessar que há em sua carta uma frase final que me 

assustou? Você me diz que lê apenas em inglês (e em português, 

naturalmente, que você não mencionou). Mas como trabalhar, no 

nosso métier – em qualquer métier de ciências ou negócios – sem 

ler em alemão? Você me fala, como possível, de um trabalho 

sobre Lisboa no século XVI, onde, por consequência, você 

tocaria, através do comércio de especiarias, em todos os grandes 

problemas que impõem a revolução econômica desse século. 

Ora, sobre isso, os trabalhos fundamentais são todos em alemão: 

o Zeithalter der Fugger de Ehrenberg, os estudos de Strieder, 

Sombart, (Kapitalismus) mesmo cansativo, presunçoso, é 

sugestivo e indispensável. Sobre a história urbana, a história 

agrária, sobre toda a história econômica, os alemães produziram 

uma imensa literatura, onde há mediocridade e inutilidade, mas 

também excelência, sem o conhecimento da qual não há cultura 

histórica verdadeiramente completa. Desculpe a minha 

indiscrição, mas como você tem algum apreço por meus 

conselhos, deixe-me incetivá-lo a aprender o alemão – para ler, é 

claro, não para falar. Certamente não é muito tarde, e sob meu 

ponto de vista é absolutamente necessário.24 

 

 Esse interesse pela história agrária, dialogaria com o contexto da França 

contemporânea a Marc Bloch não apenas pela « descoberta do camponês » a partir 

da guerra. Para François Oliveri Touati, o interesse de Marc Bloch tem considerável 

atualidade, pois o mundo da agricultura francesa e inglesa no pós guerra estaria 

passando por consideráveis mutações, em direção a países cada vez mais urbanos. 

E particularmente em As Características Originais da História Rural Francesa, o 

interesse de Bloch é pelas transformações das paisagens e das sociedades agrárias.25 

                                                             
24 Tradução da autora. No original: « Vous avouerais-je qu’il y a, dans vottre lettre une phrase finale 

qui m’a fait peur ? Vous ne lisez,  me dites-vous que l’anglais (et le portugais, naturellement, que 

vous passez sous silence). Mais comment travailler, dans notre métier – dans aucun métier de science 

ou d’affaires – sans lire l’allemand ? Vous me parlez, comme possible, d’un travail sur Lisbonne au 

XVI siècle, où, par conséquent, vous toucheriez, par les commerce des épices, à tous les grands 

problèmes que pose la révolution economique de ce siècle. Or, là-dessus, les ouvrages fondamentaux 

sont tous en allemand : le Zeithalter der Fugger d’Ehrenberg, le différents études de Strieder, le 

Sombart même (Kapitalismus) agaçant, présomptueux, mais tout de même suggestif et 

indispensable. Sur l’histoire urbaine, l’histoire agraire, sur toute l’histoire économique, les 

Allemands ont produit une immense littérature, où il y a du médiocre, de l’inutile, mais aussi de 

l’excellent, et sans la connaissance de laquelle il n’est pas de culture historique véritablement 

complète. Excusez, je vous prie, mon indiscrétion, mais puisque vous avez bien voulu accorder 

quelque prix à mes conseils, laissez-moi vous engager à apprendre l’allemand – pour le lire, bien 

entendu, non pour parler. Certainement, il n’est pas trop tard ; et cela est à mon sens, absolument 

nécessaire. » BLOCH, M. Marc Bloch et ses éleves. Lettres à Robert Boutruche. Établies par 

Étienne Bloch, présentées et annotées par Bertrand Müller. Cahiers Marc Bloch. Bulletin de 

l’Association Marc Bloch. Paris,  no 4, 1996, p. 39. 
25 TOUATI, F. Marc Bloch et l'Angleterre. Paris: La boutique de l’histoire, 2007, p. 99. 
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A valorização da história agrária também pode ser associada a uma 

caracaterística da geopolítica europeia daquele momento, que se manifesta na 

produção das ciênicas humanas. O fim da década de 1920 e sobretudo a década de 

1930 marca o crescimento dos extremismos ideológicos, da ameaça crescente de 

uma nova guerra. Nesse contexto as relações entre a « terra » e o desenvolvimento 

dos povos ganhou novo interesse. Os exemplos são os mais diversos. O livro O 

Reno, de Lucien Febvre26, é de 1928, e sua arguemntação principal é questionar o 

rio  Reno como fronteira, como um « rio alemão »,  propondo observá-lo como 

traço de união europeia. Importantes historiadores alemães se dedicaram a 

investigar a relação entre o "chão" e a cultura, algumas vezes com conotações e 

implicações políticas evidentes devido aos interesses geopolíticos alemães no leste 

europeu.  Podemos citar Otto Brunner, com sua obra 'Terra e dominação' (1939), e 

Werner Conze, com a 'Constituição agrária e população na Lituânia e Bielorússia' 

(1940). 

Pela expressão « originais » do título do livro, Bloch pretendia demonstrar 

os processos particulares da história rural na França. O sentido do conceito original, 

portanto, está próximo daquilo que se constitui como identidade, como específico,  

que, quando associado a outras identidades, daria a expressão da diversidade.27 E, 

o procedimento pelo qual Bloch propunha esse estudo da identidade-diversidade, 

era, como já se disse, o estudo da história comparada. 

 Com 256 páginas, pequeno se comparado a Os reis taumaturgos e A 

Sociedade Feudal, o livro se estrutura em 6 capítulos, que tratam da vida agrária na 

história da França desde os primeiros movimentos de ocupação do solo na idade 

média até a revolução agrícola. Apesar desse recorte, os capítulos não são 

cronológicos, são antes temáticos. Bloch trata dos regimes agrários, classes sociais, 

direitos que regulam as propriedades, assim como suas transformações e 

continuidade até o presente.  

 
 

 

                                                             
26 Essa discussão sobre O Reno é feita mais detalhadamente no próximo capítulo desta tese. 
27 Olivier Dumoulin aponta que esta associação entre originalidade e identidade está presente não 

apenas no livro de 1931, mas se manifesta também em A Sociedade Feudal. Cf. DUMOULIN, O. 

Marc Bloch. Paris: Presses de Sciences Po, 2000, p.191-202. 
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4.2.2 A recepção  

 

 

“É para ser criticado que se escreve, sobretudo uma obra como esta”.28 Ou 

ainda, “Os trabalhadores o demolirão, e sem muita pena, no entanto, colocando-o 

abaixo, eles lhe deverão alguma coisa.”29 É com estas frases que Marc Bloch 

apresenta seu livro As características originais da história rural francesa a um 

aluno e a um mestre, Robert Boutruche e Henri Pirenne respectivamente.  Parece-

nos claro que Bloch nutria expectativas sobre a recepção de sua obra, de que ela 

fosse amplamente comentada, de que suscitaria polêmicas. Expectativas que foram 

correspondidas.  

Como se pode observar pelo quadro abaixo, encontramos 22 resenhas sobre 

As Características Originais da História Rural Francesa logo após sua publicação. 

Resenhas publicadas em revistas francesas (18), em sua maioria, mas também 

alemãs (2) e inglesas (2). A maior parte dessas revistas são da área de história (10) 

ou de história associada com outras áreas, como direito e religião (7), assim como 

há revistas ligadas a geografia e economia. Desse conjunto, a maior parte também 

é representada por revistas acadêmicas, à exeção da profissional « Bulletin » e das 

revistas classificadas como de cultura geral. De maneira geral, podemos dizer que 

se trata de um painel de revistas semelhante ao que encontramos no caso de Os Reis 

Taumaturgos, com uma ou outra ausência mais notória, como é o caso da Année 

sociologique.  

 

 

 

 

 

                                                             
28 Tradução da autora. No original: “c’est pour être critiqué qu’on écrit, surtout un ouvrage de cette 

sorte ». In: BLOCH, M. Marc Bloch et ses éleves. Lettres à Robert Boutruche. Établies par Étienne 

Bloch, présentées et annotées par Bertrand Müller. Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l’Association 

Marc Bloch. Paris,  no 4, 1996, p. 48. 
29 Tradução da autora. No original: “Les travailleurs le démoliront, et sans trop de peine; pourtant 

en le jetant à bas, ils lui devront quelque chose. » IN: LYON, B.; LYON, M. The birth of Annales 

History: the letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-1935). Bruxelles: 

Comission Royale d’histoire, 1991, p. 135. 
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Quadro 9 – Resenhas: As Características Originais da História Rural Francesa 

Periódicos Autores Publicação 

Cultura geral 
  

La Quinzaine critique des livres e des revues BUSQUET, Raoul 1932 

Le Journal des sçavans BOUTRUCHE, Robert 1933 

 
Economia 

  

Revue d'économie politique FROMONT, Pierre 1933 

 
Geografia 

  

Annales de géographie DEMANGEON, Albert 1932 

Revue de géographie alpine      ARBOS, Phillipe 1932 

 
História 

  

Annales du midi: revue de la France 
méridionale 

DÉLÉAGE, André 1932 

English historical review 
CLAPHAM, John 
Harold 

1932 

Historische Zeitschrift WOPFNER, Hermann 1934 

Revue d'histoire économique et sociale  PICARD, Roger 1932 

Revue d'histoire moderne LEFEBVRE, Georges 1932 

Revue du Nord LEQUEUX, A. 1932 

Revue historique FEBVRE, Lucien 1932 

Annales de Bretagne SÉE, Henri 1932 

Bibliothèque de l´École des chartes 
BONDOIS, Paul-
Marie 

1932 

Revue de synthèse  SION, Jules 1932 

 
História / Cultura geral 

  

Les Pays lorrain  BRUNEAU, Charles 1932 

 
História / Direito 

  

Revue historique du droit français et étrangère CHAMPEAUX, Ernest 1933 

Zeitschrift der Savigny Stifung für 
Rechtsgeschichte 

BRINKMANN, Carl 1932 

 
História / Economia 

  

The economic history review 
TAWNEY, Richard 
Henri 

1933 

 
História / Geografia 

  

Bulletin de la Société des professeurs d'histoire 
et de géographie de l'enseignement public  

WEULERSSE, 
Georges 

1932 

 
História / Literatura 

  

Revue critique d'histoire et de littérature HAUSER, Henri 1931 
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História / Religião 

Revue d'histoire de l'Église de France 
LA MONNERAYE, Jean 
de 

1933 

Total: 22   

 

 

Na forma, essas resenhas também estão próximas do padrão que vem sendo 

mostrado aqui. A ampla maioria delas não possui título, ou quando possui é mera 

referência ao título da obra original. Quanto ao tamanho, se dividem em um 

conjunto de até quatro páginas (11), outro de 5 a 9 páginas (7) e um terceiro de 13 

e 21 páginas (4). Neste último conjunto destacam-se a Revue de synthèse e a Revue 

d'histoire moderne.  

A concepção do livro como uma síntese provisória, incompleta, como um 

texto passível de ser submetido a várias críticas, era muito clara para Marc Bloch 

desde antes da publicação. Em correspondência a seu “orientando” Robert 

Boutruche, em 1930, Bloch se referia ao livro como “pleno de conjecturas 

temerárias”, visto que os trabalhos locais que davam ensejo para sua síntese ainda 

estariam pouco desenvolvidos. Mas sua pretensão era de que o livro pudesse servir 

como um guia para novos pesquisadores, principalmente para aqueles que se 

dedicavam à história regional e seriam carentes de uma síntese que lhes oferecesse 

um fio condutor. 30 

Uma concepção que o autor não revelara apenas em privado, mas tornara 

pública logo no prefácio da obra: 

 

No desenvolvimento de uma disciplina, há momentos em que 

uma síntese, ainda que aparentemente prematura, oferece mais 

que muitos trabalhos de análise, onde, em outros termos, importa 

principalmente bem enunciar as questões do que buscar 

respondê-las ... Nossas ignorâncias são grandes ... Esforcei-me 

para não dissimular nenhuma ... Já não deveria estar entendido 

que em matéria de ciências toda afirmação é apenas hipótese?31 

                                                             
30 BLOCH, M. Marc Bloch et ses éleves. Lettres à Robert Boutruche. Établies par Étienne Bloch, 

présentées et annotées par Bertrand Müller. Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l’Association Marc 

Bloch. Paris,  no 4, 1996, p. 38, 48. 
31 Tradução da autora. No original: "Dans le développement d'une discipline, il est des moments où 

une synthèse, fût-elle en apparence prématurée, rend plus des services que beaucoup de travaux 

d'analyse, où, en d'autres termes, il importe surtout de bien énoncer les questions plutôt pour l'instant 

que de chercher à les résoudre... Nos ignorances sonts grandes... Je me suis efforcé de n'en dissimuler 

aucune... Ne doit-il pas toujours être entendu qu'en matière de sciences, toute affirmation n'est 
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Pensado como síntese, o livro assim foi recebido pelos resenhistas. Na quase 

totalidade das resenhas, As Características Originais da História Rural Francesa é 

apresentado como síntese da história rural francesa. Os contornos variam de uma 

resenha para outra, mas de maneira geral essa perspectiva é valorizada por todos os 

resenhistas. Notemos alguns exemplos de veículos bastante diversos entre si: a 

English Historical Review fala em “forte poder de síntese”, a Revue du Nord, revista 

regional, em “síntese provisória e conjectural, mas apaixonante”, a também regional 

Les Pays Lorrain menciona uma “síntese magnífica” e a Revue de histoire moderne 

aponta o livro como “síntese que ocupa uma lacuna na historiografia francesa”. 

 Uma característica bastante ressaltada é a capacidade de problematização. 

Diversos autores reforçam que a centralidade do livro está em ser uma síntese que 

levanta questões, coloca problemas para a disciplina e propõe novos caminhos. Esse 

raciocínio aparece em diversas resenhas, sobretudo nas de maior centralidade, como 

Revue de Synthèse, Annales de Belgique, Historiche Zeitschrift. Portanto, também 

em consonância com o enunciado de Bloch para sua obra. 

No Journal de Sçavans, Robert Boutruche ressalta as credenciais de Marc 

Bloch, para produzir tal “síntese problematizadora”. Aponta, evidentemente, os 

artigos anteriores de Bloch sobre história rural, mas também destaca a fundação e 

a direção da revista Annales, que o colocaria em contato, a partir do processo 

editorial, com diversos trabalhos sobre o tema.32 A Revue d’économie politique vai 

na mesma direção, ao dizer que Bloch tem competência reconhecida para poder 

fazer uma síntese, mesmo sabendo-a prematura. O historiador alemão Hermann 

Wopfner (1876-1963), na Historische Zeitschrift, faz o mesmo diagnóstico, 

apontando que a história econômica alemã ganhara várias sínteses, mas a história 

agrária, apesar de bem desenvolvida, ainda não possuía nenhuma semelhante à 

oferecida por Marc Bloch. Já a inglesa The Economic History Review, com resenha 

do economista Henri Richard Tawney (1880-1962), chega a afirmar que não havia 

                                                             
qu'hypothèse ?". BLOCH, M. Les Caractères Originaux de l’Histoire Rurale Française. Introduction. 

Quelques questions de méthode. _____. L’histoire, la guerre, la résistance. Édition établie par 

Annette Becker et Étienne Bloch. Paris: Gallimard, 2006, p. 427. 
32 Envolvido pessoalmente na divulgação da obra para diversas revistas, mecanismos que vimos 

tratando aqui desde o capítulo sobre Lucien Febvre, Bloch sugeriu a Robert Boutruche, em 1932, 

que oferecesse uma resenha ao Journal de Sçavans, visto que a Revue Historique já estaria com a 

resenha elaborada por Lucien Febvre para ser publicada. Cf. BLOCH, M. Marc Bloch et ses éleves. 

Lettres à Robert Boutruche. Établies par Étienne Bloch, présentées et annotées par Bertrand Müller. 

Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l’Association Marc Bloch. Paris,  no 4, 1996, p. 48. 
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livro recente na Inglaterra que combinasse com maestria as últimas pesquisas dos 

especialistas com a habilidade de elucidar problemas significativos para a história 

agrária. Aqui vale fazer um parêntese para dizer que ambas as resenhas inglesas 

foram bastante elogiosas com o livro, de modo geral. 

Se por um lado esse esforço de síntese é elogiado, e o conhecimento de 

Bloch sobre o tema amplamente reconhecido, por outro aponta-se para as limitações 

da bibliografia, muito restrita à bibliografia francesa. Esse é um diagnóstico que 

aparece de maneira bastante clara nas resenhas publicadas nas duas revistas alemãs, 

mas não apenas. Na Historische Zeitschrift, aponta-se que Bloch recorreu pouco a 

autores alemães, e se ateve à “velha geração”, não abrindo espaço para trabalhos 

mais recentes que poderiam ter sido úteis para sua reflexão.  No Journal de Sçavans, 

portanto uma revista francesa e com um resenhista muito próximo a Bloch, aponta-

se que para a história das sociedades rurais da Alemanha, Grã Bretanha e Bélgica, 

o livro limita-se a apresentar nomes de autores clássicos, sem mesmo citar os nomes 

das obras. 

Outra característica do livro destacada pelos resenhistas é a abordagem que 

ultrapassa as fronteiras a história. No Bulletin de la Société des professeurs 

d'histoire et de géographie de l'enseingnement public, o autor Georges Weulersse 

afirma que aquela proposta demandou conhecimentos de pré-história, sociologia, 

geografia e linguística. Na Revue de synthèse, o geógrafo Jules Sion (1879-1940) 

também aponta que As Características Originais estavam reunindo competências 

que normalmente eram trabalhadas isoladamente, como história, direito, 

agronomia, geografia, sociologia. Já o geógrafo Albert Demangeon (1872-1940), 

que naquele mesmo ano publica O Reno em co-autoria com Lucien Febvre, afirmou 

em sua resenha para a Annales de géographie que o livro de Bloch era um exemplo 

de como geografia e história podiam se fazer mutuamente. 

 No caso de Demangeon, contudo, este reconhecimento da 

interdisciplinaridade não é dissociado de uma crítica mais ácida, que culmina em 

uma resenha que, neste conjunto, é uma das que mais aponta problemas no livro. 

Com alguma ironia, o autor fala em nome de sua classe, afirmando que os geógrafos 

estavam orgulhosos em perceber o recente interesse dos historiadores por questões 

das quais até então desertavam. Mas entre os historiadores ainda haveria 

desconhecimento sobre a evolução agrária nos sécs. XIX e XX, matéria que já 
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estaria sendo bem estudada pelos geógrafos. Para Demangeon, Marc Bloch deveria 

muito mais aos geógrafos do que efetivamente reconheceu em seu livro.33  

 Havendo, portanto, mobilização de outras disciplinas, principalmente a 

sociologia e a geografia, para a composição do método de trabalho da história 

agrária, a discussão que aparece em diversas resenhas é sobre os “determinismos”. 

Uma discussão que mobiliza conceitos semelhantes aos que acompanhamos na 

recepção de A Terra e a Evolução Humana, embora produzida quase uma década 

depois. E, de maneira geral, os resenhistas que exploram esta questão, valorizam o 

que definem como esforço de Bloch para não ceder à perspectiva das determinações 

naturais. 

 Jules Sion, na Revue de Synthèse, oferece um exemplo interessante, em um 

trecho que poderíamos classificar como o “elogio da prudência”: 

 
Um dos méritos do autor é justamente utilizar com prudência as 

explicações fornecidas pela técnica, pela restrição das condições 

naturais, e de sempre pesquisar se elas não devem ser 

completadas pela psicologia coletiva. Todo uso agrário, diz ele 

claramente na página 60, é antes de tudo a expressão de um 

estado de espírito.34 

 

 

 O mesmo encontramos na resenha de Henri Hauser, publicada na Revue 

Critique d’Histoire et Littérature, sugerindo que Marc Bloch guarda o “sentido do 

relativo, que é o de um verdadeiro historiador” e com isso “sublinha que não há 

determinismo absoluto”.35 Também Robert Boutruche, afirma que: “O objetivo 

essencial do autor é de mostrar como os aspectos materiais da vida campestre são 

apenas reflexos das transformações sofridas pelos grupos humanos.” De alguma 

forma, tanto Boutruche quanto Hauser, valorizam o que postulam como ausência 

de qualquer determinação no livro de Bloch. Lucien Febvre, em direção oposta, 

                                                             
33 DEMANGEON, A. L’histoire rurale de la France. Annales de Géographie. Paris, v. 41, n. 231, 

1932, p. 233. 
34 Tradução da autora. No original: Un des mérites de l'auteur, c'est justement de ne servir qu'avec 

prudence des explications fournies par la technique, la constrainte des conditions naturelles, et de 

toujours chercher si elles ne doivent pas être complétées par la psychologie collective. "Tout usage 

agraire, dit-il fort bien à la page 60, est avant tout l'expression d'un état d'esprit." SION, J. Les 

caractères originaux de l'histoire rurale française. Revue de Synthèse. Paris, v. 3, n.1, 1932, p. 32. 
35 HAUSER, H. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Revue critique d'histoire et 

de littérature. Paris, v. 98, n. 12, 1931, p. 544. 
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lamenta que o livro de Bloch não dê maior presença ao homem, “verdadeiro sujeito 

do livro e da história”.36 

 Associado a essa perspectiva de causas que determinam formações técnicas 

e sociais, outra questão que surge na discussão das resenhas é sobre raça. John 

Claphan (1873-1946), na English Historical Review, defende que Bloch rejeitou 

qualquer tipo de explicação a partir da raça. Na Les Pays Lorrains, destaca-se que 

Bloch teria prudentemente abdicado da palavra raça, que teria sido comprometida 

e se tornado perigosa a partir de seu uso em “teorias aventureiras”. E ainda Jules 

Sion aponta como Bloch promovia uma transformação no estudo dos “regimes 

agrários”, visto que em autores como August Meitzen, que também haviam se 

dedicado à questão, a explicação para a diversidade dos regimes era buscada na 

raça.37 Para Sion, contra ideias vagas como “raça” e “povo”, o livro de Bloch 

oferecia a ideia de “tipos de civilização”, algo que, ainda que fluído, seria mais 

capaz de unir as condições naturais e a história humana. 

 Notamos, portanto, que a perspectiva de originalidade aparece associada à 

obra pela ideia da síntese, da problematização, da interdisciplinaridade e da 

proposição de novos conceitos para a história rural e/ou agrária. Há ainda um último 

elemento, de natureza mais estritamente metodológica, para o qual precisamos 

chamar atenção. Essa dimensão aparece de forma muito evidente nos textos de 

Henri Hauser e de Henri Sée, publicado na Annales de Bretagne. Hauser afirma que 

uma das principais originalidades de Marc Bloch é a interpretação inteligente e 

sugestiva dos mapas, ou plantas parcelares. Já Henri Sée define que a parte mais 

“nova” oferecida pelo livro é o tratamento dos regimes agrários em três tipos, 

campos abertos alongados, campos abertos irregulares, encostas-montanhas. 

Destacamos que esta avaliação de Sée é relevante, porque ele próprio produzira 

uma obra sobre história agrária dez anos antes, mas sob um panorama mais jurídico, 

                                                             
36 FEBVRE, L. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Revue Historique. Paris, v. 

169, 1932, p. 194. 
37 August Meitzen (1822-1910) foi orientador da livre-docência de Max Weber. Em sua grande obra 

comparativa "Colonização e estrutura agrária dos germanos ocidentais e orientais, celtas, romanos, 

finlandeses e eslavos" (1895-1896), privilegia-se a relação entre espaço agrário e "Kultur". Meitzen 

defendia nesta obra que o desenvolvimento cultural das populações que vivem no campo está 

intrinsecamente ligado às formas pelas quais se deu a ocupação daquela região.  Nesse sentido, a 

avaliação de Sion de que Meitzen privilegiasse o conceito de “raça” (Rasse) precisa ser um pouco 

balizada. Cf.  MATA, S. Da história do direito à economia política: em busca da clavis weberiana. 

A fascinação weberiana. As origens da obra de Max Weber. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013, p. 

40-43. 



159 

 

dos séculos XVIII e XIX38. E Sée apontou ainda em sua resenha, que, diferente de 

seu próprio trabalho, Marc Bloch adotara uma perspectiva mais econômica. 

Olivier Dumoulin - seguindo um raciocínio elaborado por Pierre Tourbet no 

prefácio da reedição da obra nos anos 1950 - aponta que As Características 

Originais da História Rural Francesa teve uma “recepção medíocre”, entre os 

historiadores.39 A partir do que vimos até aqui, do levantamento dessas 22 resenhas, 

parece-nos tratar-se de um juízo injustificável. Não apenas pela presença de Lucien 

Febvre, mas também pelas resenhas elogiosas de diversos veículos, como as quatro 

revistas de história inglesa e alemã, e de nomes importantes, como Henri Hauser, 

Henri Sée, Georges Lefebvre. É verdade também que o próprio Dumoulin refina 

um pouco o argumento de Pierre Tourbet, para concordar que é uma recepção 

“faible” apenas aparentemente, já que representaria mais a dificuldade de diálogo 

entre as ciências humanas naquele momento do que pouco reconhecimento de Marc 

Bloch.40 

E não é de menor importância notarmos, ainda que rapidamente, as posições 

institucionais e acadêmicas de alguns desses resenhistas. No caso dos ingleses, John 

Harold Claphan (1873-1946) era titular de uma cadeira de história econômica no 

King’s College (Cambridge), à época colega de departamento do célebre 

economista John Maynard Keynes.  Enquanto Richard Tawney (1880-1962), 

economista que já havia publicado um livro sobre história agrária em 1912, 

integrava a London School of Economics, e havia publicado em 1926 um título que 

alcançaria enorme sucesso, “Religion and Rise of Capitalism”.41 Uma relação com 

os ingleses que, se não era intensa, foi se construindo, a partir de resenhas de ambos 

os lados, – haja vista que Bloch, por exemplo, publicava resenhas na Annales de 

quase todos dos números da English Historical Review - e de mediadores como 

Henri Hauser, Henri Berr e Henri Pirrenne. Esse contato se tornará presencial 

quando Bloch proferir conferências em Oxford e Cambridge, entre janeiro e 

fevereiro de 1934.42 E se concretiza a partir dali. Tawney, por exemplo, integrará o 

                                                             
38 Cf. SÉE, H. Esquisse d’une histoire du régime agraire en Europe aux XVIIIe et XIX siècles. 

Paris: Girad, 1921. 
39 DUMOULIN, O. Marc Bloch. Paris: Presses de Sciences Po, 2000, p. 62. 
40 Ibidem, p. 68. 
41 TOUATI, F. Marc Bloch et l'Angleterre. Paris: La boutique de l’histoire, 2007, p. 170-176 
42 É nesta viagem que Marc Bloch conhecerá, por exemplo, Ernest Kantorowics. F. O. Touati traz 

uma abordagem interessante sobre este encontro, questionando o próprio relato do historiador 

alemão. O relato é na verdade uma carta enviada a um jornal norte-americano em 1961, em que 

Kantorowics afirma querer “colocar a obra A Sociedade Feudal em uma justa perspectiva histórica”. 
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Comitê de Redação da Annales e se tornará correspondente da Economic History 

Review. 

 

  

4.3 A SOCIEDADE FEUDAL 

 

 

4.3.1 O processo de construção do livro 

 

 

A Sociedade Feudal é uma obra que começou a ser produzida antes mesmo 

de As Características Originais da História Rural Francesa. Ela é parte da coleção 

dirigida por Henri Berr, A Evolução da Humanidade, na qual já havia sido 

publicada A Terra e a Evolução Humana de Lucien Febvre.43 Importante expormos 

aqui um pouco de seu processo de produção, principalmente para nos afastarmos 

das interpretações que a analisam de forma mais orgânica do que ela efetivamente 

foi. A Sociedade Feudal é resultado da pesquisa e das reflexões de Marc Bloch ao 

longo de duas décadas, mas também expressão de diversos acasos e acomodações 

de ordem prática mais prosaicos do que grandes formulações teóricas. 

Correspondendo ao 34º volume da coleção A Evolução da Humanidade, o 

livro fora encomendado por Henri Berr a Marc Bloch em 1924, com claro 

encorajamento e apoio de Lucien Febvre.44 Seguindo a característica da coleção, de 

oferecer ao público grandes obras de síntese, Bloch inicialmente estava encarregado 

de oferecer um volume sobre história econômica do ocidente medieval. Passados 

quase dez anos do convite para a produção do livro, Bloch ainda não tinha um plano 

de redação fechado, tampouco um título definido. O livro vai sendo construído em 

meios às diversas outras atividades docentes de Bloch, à editoria da Annales e à 

publicação de outros trabalhos.  

                                                             
E assim afirma que tivera um jantar com Marc Bloch e que ficaram por uma noite a fio, regados a 

Bordeaux e Whisky, discutindo problemas da história que interessavam a ambos. F. O. Touati 

levanta vários elementos fáticos sobre o quão inverossímil parece este o relato, além da distância 

teórico-metodológica de ambos. E assim sugere que boa parte da carta possa ser fruto da imaginação 

do historiador alemão. Escrita 30 anos após o suposto encontro, Touati vê nela “invenção, exagero 

ou auto-justificação, buscando demonstrar “vontade de recuperação”. Cf. TOUATI, F. Marc Bloch 

et l'Angleterre. Paris: La boutique de l’histoire, 2007, p. 176-187. 
43 Para mais informações sobre a coleção “A evolução da humanidade”, ver segundo capítulo da 

presente tese. 
44 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 174-175. 
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Bloch trabalhou no livro ao longo das décadas de 1920 e 1930, em um 

processo de escrita e pesquisa que não foi sistemático. E somente por volta de 1933 

a proposta inicial de um livro sobre história econômica foi alterada, com a aceitação 

de Bloch em acoplar em seu livro o tema que inicialmente seria destinado a outro 

volume, com outro autor. Henri Berr havia cogitado nomes como Ferdinand Lot ou 

François-Louis Ganshof, como autores desta outra obra que seria sobre “A 

dissolução do império carolíngio e o regime feudal”.  

Em 1933, Bloch passará então a discutir com Henri Berr sobre a 

possibilidade do livro de se chamar “Sociedade Feudal”, um título que em sua 

avaliação era simples e eloquente, melhor que “Regime”.45 Bloch também apontava 

ao editor que se concentraria em um “estudo da estrutura social”. 46 Definição que 

se manteve na obra publicada, já que, no texto de A Sociedade Feudal, Bloch se 

apresenta como um historiador da estrutura social: “Pontos de chegada em relação 

a outras pesquisas com centros diferentes, a análise da economia ou da mentalidade 

são, para o historiador da estrutura social, um ponto de partida.” 47 A Sociedade 

Feudal seria o livro que o permitiria exprimir o resultado de suas reflexões sobre 

um bom número de problemas, com os quais, nos próximos anos, deveria se 

confrontar.48  

A primeira redação do livro foi concluída em 1936, mas tratava-se de uma 

versão que ainda necessitaria de novas pesquisas, acréscimos, cortes e revisões. E 

este processo de revisão se dará de forma profunda, até 1937/1938. As primeiras 

provas vindas da editora datam de janeiro de 1939, e Bloch as corrige, sucessivas 

vezes, com rigor semelhante ao que observamos para o caso de As Características 

Originais. O autor dedica-se à correção minuciosa e a tarefas extenuantes ao longo 

do primeiro semestre de 1939, como a construção do Index – com a colaboração de 

sua esposa Simonne Bloch. A grande diferença para o livro de 1931 é que o faz já 

sob ventos da Guerra, confidenciando a Henri Berr sentir-se um pouco ridículo ao 

                                                             
45 Note-se que no mesmo ano, Joseph Calmette - um dos resenhistas do livro de Bloch, como se verá 

abaixo - havia publicado um pequeno volume intitulado exatamente La Société Féodale. 
46 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 74-76. 
47 BLOCH, M. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 76. 
48 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 89-90. 
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dedicar-se a tarefas editoriais diante das semanas que viriam, mas que seria 

necessário continuar as tarefas cotidianas.49  

Neste momento, às vésperas da publicação, ainda não estava definido se o 

livro seria publicado em um ou dois volumes, e Bloch discutia soluções com Berr, 

tentado um caminho que associasse o formato de páginas pré-definido para a 

coleção com suas formulações programáticas, inerentes ao conteúdo do livro.50 Os 

dois subtítulos de cada volume serão assim dados a posteriori, com sugestões de 

Henri Berr: “A formação dos laços de dependência” e “As classes e o governos dos 

homens”.  

 A Sociedade Feudal trata da Europa Ocidental e Central, de meados do 

século IX até as primeiras décadas do século XII. O primeiro volume da obra é 

publicado em julho de 1939 e é divido em duas partes, a primeira intitulada “O 

meio” e a segunda “Os laços de homem para homem”. Na primeira parte Bloch se 

dedica a dois grandes temas: as últimas invasões, com mulçumanos, normandos e 

húngaros; e às condições de vida e a atmosfera mental. É neste âmbito que explora 

as condições materiais e econômicas; as maneiras de sentir e pensar, no interior da 

qual aborda a “mentalidade religiosa”; a memória coletiva, que aborda a partir da 

historiografia e da epopeia; e os fundamentos do direito. Já a segunda parte, 

intitulada “Os laços e homem para homem” é onde Bloch efetivamente adentra seu 

tema principal. Nela se dedica a explicar os laços de linhagem, parentesco, a 

homenagem vassálica, a constituição e desenvolvimento dos feudos, assim como o 

senhorio e a condição dos servos. 

O segundo volume do livro é publicado em janeiro de 1940, e Bloch o divide 

em três seções: as classes, o governo dos homens e o feudalismo como tipo social. 

Apesar de intitulada “classes”, a primeira seção é voltada para a nobreza, com 

capítulos como “A vida nobre” e “As distinções de classe no interior da nobreza”. 

Contra as quase 100 páginas dedicadas à nobreza, Bloch aborda o clero e o que 

chama de classes profissionais (vilãos e burgueses) em cerca de 20 páginas. A seção 

sobre os governos, por sua vez, oferece um capítulo sobre a justiça e outro sobre os 

desenvolvimentos dos principados até a constituição dos estados nacionais. Já a 

última seção é um experimento em que o autor propõe, a partir do método da 

                                                             
49 Ibidem, p. 93-94, 101-103. 
50 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 96-98. 
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história comparada, que o feudalismo pode ser entendido não como um evento 

único na história europeia, mas como um tipo social.51 

 

 

4.3.2 A Sociedade Feudal lida em tempos de guerra 

 

 

 A recepção de A Sociedade Feudal tem uma particularidade face às demais 

obras investigadas até aqui, pois o livro foi publicado em um contexto distinto. 

Entre 1939-1940, como sabemos, França e Alemanha estão em guerra, o que, no 

âmbito editorial das revistas, significou diversas dificuldades que impossibilitaram 

sua publicação regular, e no âmbito da distribuição dos livros também alcançou 

impacto.52 Este nos parece ser o elemento mais fundamental para explicar a razão 

pela qual este livro terá um número de resenhas, imediatamente após sua 

publicação, inferior às duas obras anteriores de Marc Bloch. Enquanto para Os Reis 

Taumaturgos encontramos 24 resenhas, para As Características Originais da 

História Rural Francesa temos 22, com A Sociedade Feudal registramos apenas 14 

resenhas. 

 Trazer esta explicação advinda de um contexto que ultrapassa a obra 

propriamente dita nos parece importante porque várias características naquele 

momento certamente condicionariam para uma recepção mais ampla do que 

efetivamente ocorreu. A resenha de Charles Edmond Perrin, publicada Revue 

Historique apenas em 1944, portanto em um período distinto das demais, já 

apresenta, de maneira lamentosa, este diagnóstico de que em função do contexto o 

livro não tivera a repercussão que dele se esperava.  

 A primeira característica diz respeito à coleção e à editora. Tanto a coleção 

A Evolução da Humanidade quanto sua nova editora, a Albin Michel, possuíam um 

poder de divulgação e distribuição muito superiores às editoras com as quais Bloch 

havia trabalhado nos livros anteriores. Outra característica relevante é inerente à 

própria obra, uma síntese de tema bastante vasto, com potencial para atrair os mais 

diversos interesses, do leitor erudito genérico aos especialistas de diversas 

disciplinas: história, direito, psicologia, sociologia. Por fim, mas não menos 

                                                             
51 BLOCH, M. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 2001. 
52 Para mais informações sobre estas transformações das revistas durante a Guerra, conferir o 

primeiro capítulo da presente tese. 
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importante, o próprio autor, em 1939-1940, possuía um posicionamento acadêmico 

muito mais favorável ao de 1931 ou de 1924. Naquele momento Marc Bloch era 

reconhecido como um dos principais medievalistas da França, e tanto sua carreira 

atesta isto, como dissemos acima, quanto seus próprios resenhistas atestarão, como 

veremos nas próximas linhas. 

 Uma ilustração interessante desta explicação, do potencial que A Sociedade 

Feudal guardava, é oferecido pelo anúncio para a imprensa elaborado pela editora 

Albin Michel. Como a figura abaixo demonstra, é destacado que se trata de um 

volume da coleção A evolução da humanidade dirigida por Henri Berr. Marc Bloch 

é apresentado como Professor da Sorbonne, e sua obra anunciada como: “Uma obra 

capital. Um mestre dos estudos históricos oferece uma explicação profunda da 

instituição feudal, esclarecendo-a pela vida coletiva do tempo.”    

  

 

Figura 6 - Anúncio publicitário de A Sociedade Feudal 53 

 

 

                                                             
53 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance 

établie et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 126. 
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Não nos parece exagerado supor que Marc Bloch, ademais o contexto 

desfavorável, esperasse uma larga recepção de sua obra. Testemunho disso é seu 

envolvimento pessoal na distribuição dos livros para os periódicos e na escolha de 

resenhistas, de maneira semelhante ao que vimos em seus dois livros anteriores. E, 

neste caso, sabemos que Bloch indicou, entre revistas e autores para os quais a 

editora deveria encaminhar o livro nada menos que 165 nomes. É bastante 

interessante analisar esta lista visto que ela nos oferece uma clara ilustração do 

mecanismo de divulgação direta do livro, com envolvimento pessoal de seu autor.   

Trata-se na verdade de uma lista dividida em duas grandes categorias que se 

subdividem em outras: “serviço de imprensa” e “envio pessoal”.  Para seus envios 

pessoais Marc Bloch listou 32 nomes, dentre os quais estão sua esposa, filha e 

outros familiares. Há também nomes para os quais Bloch parece render 

homenagem, como a esposa de Henri Pirenne, historiador já falecido naquele 

momento.54 Mas neste grupo Bloch também coloca diversos acadêmicos. Chama 

nossa atenção os nomes dos ingleses J. H. Clapham e R. H. Tawney - que haviam 

produzido resenhas sobre seu livro de 1931, Édouard Jordan e Phillipe Arbos, 

também resenhistas do mesmo livro, George Espinas, que havia resenhado seu 

primeiro livro, Reis e Servos, Gabriel le Bras, que fará uma resenha sobre A 

Sociedade Feudal e que lecionara em Estrasburgo na mesma época de Bloch, e 

ainda os ilustres Henri Lévy Bruhl, sociólogo, e Charles Seignobos, historiador.55 

A categoria de “serviços de imprensa” congrega a maior parte das 

indicações e é dividida em subcategorias. A primeira delas contempla autores 

indicados como “lista geral da coleção”, ou seja, inicialmente pré-definidos como 

destinatários de todos os números da coleção, e para os quais as obras seriam 

remetidas com dedicatória. Dos 35 nomes mantidos por Bloch nesta sub-lista, 

destacam-se o filósofo Julien Benda, os historiadores Lucien Febvre, Edmond 

Faral, Louis Halphen, Henri Hauser, Ferdinand Lot e Georges Lefebvre, assim 

como o sociólogo Marcel Mauss.  

                                                             
54 Henri Pirenne (1862-1935) foi homenageado no Pallais des Académies, Bruxelas em 1938. A 

convite do reitor da Universidade de Liège, Marc Bloch proferira um discurso falando na condição 

de amigo de Henri Pirenne. Cf. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. Cote AB 

XIX/4270/, II/9. Commemoration de Pirenne en 1938. Discours de Marc Bloch. 
55 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 130. 
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Já entre as remessas a serem expedidas sem dedicatória, há uma profusão de 

autores e revistas. No caso das revistas, há títulos da Inglaterra, Estados Unidos, 

Itália, Suécia, Noruega e Suíça, além de diversos títulos franceses. Um dos pontos 

mais eloquentes desta lista é a ausência da Alemanha, numa clara demonstração de 

como o contexto da guerra atravessou a recepção da obra. Cinco títulos alemães 

estavam inicialmente previstos na lista datilografada, como demonstra a figura 

abaixo, mas todos os cinco são cortados por Marc Bloch, em rasura expressa.  

Dentre esses títulos estavam dois que já haviam publicado resenhas sobre Bloch, a 

Historische Zeitschrift e a Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. 

 

 

Figura 7 - Lista de divulgação para a imprensa de A Sociedade Feudal 56 

                                                             
56 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 131. 
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Há ainda outra categoria no âmbito dos serviços de imprensa, que nos 

interessa particularmente, pois indicada como “Envios a pessoas para resenhas em 

um periódico determinado”.57 Trata-se de uma lista com nove nomes, muitos dos 

quais, como veremos abaixo, efetivamente realizaram a resenha. Bloch indicara Ch. 

E. Perrin para a Revue historique, F. W. Powicke para a English Historical Review 

e F. L. Ganshof para a Revue belge de philosophie et histoire. Outra indicação 

relevante, que não se concretizou em resenha, foi Maurice Halbwachs para a 

Annales sociologiques.58 

Esta lista para resenhas em separado de alguma forma sugere que Bloch já 

havia feito tratativas com os autores para a produção de resenhas. A 

correspondência com Robert Boutruche à época da publicação de As 

Características Originais da História Rural Francesa, assim como a 

correspondência de Bloch com o escritor espanhol Claúdio Albornoz – professor 

na Faculdade de Bordeaux - que lhe promete publicar resenhas de A Sociedade 

Feudal em uma revista espanhola e em uma revista cubana, demonstra que esse não 

era um mecanismo incomum.59 

As quatorze resenhas encontradas sobre A Sociedade Feudal nos anos 

imediatamente subsequentes à sua publicação, que compõem o banco de dados aqui 

construído60, estão distribuídas, como demostra a tabela abaixo, em treze revistas 

de três grandes áreas: história, com maior número (10), cultura geral (2) e religião 

(2). Quanto à forma, notamos uma diferença mais expressiva em relação aos demais 

livros de Bloch, já que muitas resenhas têm maior número de páginas. Elas podem 

ser divididas em um conjunto de até quatro páginas (6), outro de 5 a 6 páginas (5) 

e um terceiro com 11, 31 e 37 páginas (3). Neste último conjunto de maior extensão 

                                                             
57 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 128. 
58 Entre os nomes, também consta o japonês K. Asakawa, professor na Universidade de Yale nos 

Estados Unidos, que pesquisava sobre feudalismo japonês. Asakawa se correspondia com Marc 

Bloch desde o começo dos anos 1930, quando prometera publicar resenhas de “As características 

originais da história rural francesa” em revistas japonesas, assim como enviar resenhas de obras 

japonesas para serem publicadas na Annales. Cf. Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. 

AB XIX/4271, III/7 "Les Caractères originaux de l'histoire rurale française": publication, etc. 
59 Cf. BLOCH, M. Marc Bloch et ses éleves. Lettres à Robert Boutruche. Établies par Étienne Bloch, 

présentées et annotées par Bertrand Müller. Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l’Association Marc 

Bloch. Paris,  no 4, 1996 ; Archives Nationales (France). Fonds Marc Bloch. AB XIX/3810/, I/A/0: 

A propos de la Société féodale : comptes-rendus et lettres. 
60 Para explicação sobre a construção deste banco de dados, conferir a Introdução da presente tese. 
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destacam-se a Revue historique, a Revue belge de philologie et histoire e o Journal 

de sçavans.   

 

Quadro 10 – Resenhas: A Sociedade Feudal 

Periódicos Autores Publicação 

Cultura geral   

Les Annales politiques et littéraires BÉLIARD, Octave 1939 

Le Journal des sçavans LOT, Ferdinand 1943 

 
História 

  

Annales d'histoire sociale FEBVRE, Lucien 1940 

Annales d'histoire sociale FEBVRE, Lucien 1941 

Annales du midi: revue de la France 
méridionale CALMETTE, Joseph 

1940 

English historical review POWICKE, F. Maurice 1940 

Revue historique PERRIN, Charles-Edmond 1944 

Annales de Bretagne HAUSER, Henri 1940 

Bibliothèque de l´École des chartes OURLIAC, Paul 1941 

 
História / Filologia 

  

Revue belge de philologie et d'histoire GANSHOF, François Louis 1941 

 
História / Geografia 

  

Bulletin de la Société des professeurs d'histoire 
et de géographie de l'enseignement public  

WEULERSSE, Georges 1939 

 
História / Religião 

  

Revue d'histoire de l'Église de France LE BRAS, Gabriel 1943 

 
Religião 

  

Études  - Publiés par des Pères de la 
Compagnie de Jésus 

LECLER, Joseph 1940 

Revue des sciences religieuses AMMANN, E. 1940 

Total: 14   

   

 

Note-se que entre as revistas apontadas na grande área “história” temos 

também as dedicadas a história e geografia, ou história e filologia e história e 

religião. Desse conjunto, metade é composto por revistas que podemos definir como 

propriamente acadêmicas, como é o caso de todas as identificadas apenas como 

“História” e da Revue belge de philologie e histoire. As demais se dividem em 

revistas profissionais (Bulletin de la Société des professeurs d'histoire et de 

géographie de l'enseignement public), religiosas e de cultura geral.  
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Como já pontuamos, há que se chamar atenção também para as ausências 

nesse panorama de revistas: não há resenhas das áreas do direito, da psicologia, da 

geografia e da sociologia, como houvera nos livros anteriores de Bloch. Estão 

ausentes títulos importantes dessas disciplinas, como a Annales sociologiques 

(Année sociologique) e a Annales de géographie. Ainda no âmbito das ausências, 

não localizamos resenhas nos periódicos alemães mais importantes, tal como a 

Historische Zeitschrift. De alguma forma, confirmando o que a escolha de Bloch 

pelo “não-envio” de exemplares para revistas alemãs, comentada acima, já 

prenunciava.61 

Adentrando mais propriamente o conteúdo dessas resenhas, uma primeira 

característica que salta aos olhos é o reconhecimento de Marc Bloch como um 

historiador importante. Na Études, revista de caráter religioso, publicada por 

jesuítas, Joseph Lecler62 apresentava Marc Bloch como grande especialista em 

história econômica e social. Já na Annales du Midi, Joseph Calmette63 - que também 

havia escrito uma obra intitulada “La société féodale” e que não produz uma 

resenha muito favorável ao livro - é enfático ao apresentar o autor como um 

especialista inconteste em história econômica medieval, como um dos 

medievalistas franceses mais conhecidos e mais dignos de sê-lo. Outro exemplo 

vem de Lucien Febvre na Annales, que define Marc Bloch como o historiador mais 

capacitado entre os franceses para escrever uma obra como aquela. 

Ponto também quase unânime nas resenhas é o elogio da documentação e 

da bibliografia abundantes e de natureza diversa, com recurso a fontes jurídicas, 

literárias e diplomáticas. A erudição de Marc Bloch é muito destacada, como já o 

fora nos livros anteriores. A revista da Bibliothèque de l’École des Chartres, com 

resenha de Paul Ourliac64, chamava atenção para o fato da obra ser produzida em 

constante contato com a documentação e ao mesmo tempo se abrir para refletir 

sobre perspectivas muito amplas sobre o assunto. Raciocínio semelhante 

                                                             
61 Carole Fink aponta que comentários sobre o livro aparecem em duas páginas de uma revista alemã, 

a qual não localizamos. Trata-se da Deuttsches Archives fur Geschichte der Mittelalters, em 1940-

1941, com Theodor Schieffer. Cf. FINK, C. Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta 

Editora, 1997, p. 199. 
62 Joseph Lecler (1895-1988), jesuíta desde 1913, foi professor do Instituto Católico de Paris a partir 

de 1938 e era redator da revista Études. 
63 Joseph Calmette (1873-1952), historiador medievalista, foi professor na Universidade de 

Toulouse e, em 1940, era diretor da revista regional Annales du Midi: revue de la France 

méridionale. Fonte: www.data.bnf.fr. 
64 Paul Ourliac (1911-1998) foi medievalista, especialista em história do direito, e desde 1937 era 

Professor na Universidade de Toulouse. Fonte: www.data.bnf.fr. 
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encontramos na revista voltada para os professores de história e geografia, Bulletin 

de la Société des professeurs d'histoire et de géographie de l'enseingnement public. 

Com resenha de Georges Weulersse65 - que já havia produzido resenha sobre o livro 

de Bloch de 1931 na mesma revista - apontava-se que Bloch havia “fecundado” 

uma documentação erudita com “espírito sociológico e psicológico”. 

Esta dimensão “psicológica e sociológica” da obra é outro tema que aparece 

em diversas resenhas, ainda que com avaliações bem distintas. François-Louis 

Ganshof66, importante medievalista belga – que já havia resenhado Reis e Servos e 

Os Reis Taumaturgos – descreve na Revue belge de philosophie et histoire que o 

mais marcante de A Sociedade Feudal era a atitude do autor em compreender as 

formas de sentir, de pensar e de reagir próprias aos homens dos séculos IX a XIII, 

e a partir daí explicar os movimentos que transformaram a sociedade europeia. 

Análise essa, que, sem usar o conceito, se aproxima da ideia de “psicologia 

histórica”, ou, caso se queira, de “história das mentalidades”. Já na segunda resenha 

de Lucien Febvre, de 194167, o que se lamenta é o fato de Marc Bloch não ter se 

utilizado mais desses recursos de “psicologia” em seu texto. Para Febvre, o livro 

passou muito rapidamente pelo “problema das sensibilidades” na Idade Média, e 

poderia ter explorado o livro do holandês Johan Huizinga, O Outono da Idade 

Média, de 1919. 

Interessante observar com mais detalhe esta referência de Lucien Febvre a 

Johan Huizinga, pois nenhuma das outras treze resenhas menciona o autor. O 

holandês Johan Huizinga, (1872-1945) devotou-se para uma história da cultura, 

buscando trazer à luz formas de vida e de pensamento. Apesar do foco do livro de 

Huizinga no “problema das sensibilidades” na Idade Média, a referência a ele não 

aparece nem mesmo na longa bibliografia que Marc Bloch apresenta ao final de A 

Sociedade Feudal. Sabemos que Bloch conhecia o trabalho de Huizinga, entre 

outras razões, pelo fato de que havia produzido uma resenha sobre  O Outono da 

Idade Média, que considerou "unilateral" e demasiado indiferenciado no que se 

                                                             
65 Georges Weulersse (1874-1950) realizou Agrégation em História-Geografia e especializou-se no 

tema do orientalismo. Fonte: www.data.bnf.fr. 
66 François-Louis Ganshof (1895-1980), historiador medievalista, especialista em história do direito 

e das instituições, foi professor na Universidade de Gand, na Bélgica. 
67 Lucien Febvre produzira duas resenhas sobre A Sociedade Feudal, a primeira, de janeiro de 1940, 

foi redigida enquanto o segundo volume ainda não havia sido publicado. Portanto, é na resenha de 

1941 que Febvre faz uma análise do livro inteiro, retomando os aspectos que já havia sugerido na 

primeira resenha.  
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refere às condições sociais”.68 Mas certamente Lucien Febvre deu mais atenção a 

Huizinga, chegando a produzir um capítulo sobre “O Erasmo de Huizinga”.69  

É fato que a recepção de Huizinga entre historiadores foi marcada por 

“senões”. “O Outono da Idade Média”, visto como um belo livro, com méritos 

literários, era questionado em sua “cientificidade”. Mesmo já no auge de uma 

perspectiva de história cultural, dedicada ao estudo das sensibilidades e das 

representações, um autor como Jacques Le Goff, no prefácio para a edição francesa 

de “O Outono da Idade Média”, se referia ao historiador holandês como “mestre do 

erro”, “esteticista” e “diletante”.70 

Não resta dúvida de que as concepções de história e o método de trabalho 

de Huizinga eram distintos da perspectiva da Marc Bloch. Huizinga apontava como 

tarefa para a história “reviver o passado”, e colocava-se contrário à construção de 

conceitos históricos que buscassem produzir generalizações, temeroso quanto às 

tentativas de transformar o conhecimento histórico em sociologia. Além do que, o 

historiador holandês defendia uma história feita por indivíduos singulares, 

apontando que tratar os homens e mulheres do passado apenas como coletivos 

ocultaria a verdadeira motivação da história.71 Por outro lado, Huizinga não pode 

ser visto como um historiador que negava a existência dos fenômenos coletivos na 

história, obras como Homo Ludens e Nas sombras do amanhã dão demonstrações 

suficientes disto. Nesse sentido, sua posição é mais complexa, e não pretendemos 

entendê-lo como um “anti Marc Bloch”, como um simplesmente advogando pelo 

singular e outro pelo coletivo. 

Nesse bojo do “problema das sensibilidades”, é importante notar também 

como essa perspectiva do “sentimento” aparece de uma maneira radicalmente 

distinta quando a perspectiva de análise é a de uma historiografia confessional.  E 

                                                             
68 Cf. BLOCH, M. Revue Bibliographique: HUIZINGA, J. Herbst des Mittelalters. Bulletin de la 

Faculté des Lettres de Strasbourg, vol. 7, p. 33-35, 1928. O próprio Huizinga também conhecia o 

trabalho de Bloch, pois havia produzido uma resenha sobre Os Reis Taumaturgos em que caracteriza 

o livro como "prolixo" e "complicado. Cf. HUIZINGA, J. Publications de la Faculté de Lettres de 

l'Université de Strasbourg, fasc. 19 (1924/25) Apud STRUPP, C. Johan Huizinga. 

Geschichtswissenschaft als Kulturgeschichte. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, p. 146   
69 Cf. FEBVRE. L’Erasme d’Huizinga. In: Au Coeur religieux du XVI siècle. Paris: S.E.V.P.E.N., 

1968, p. 86-92; ___. Un moment avec Huizinga. Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 

6, n. 4, p. 493-496, 1951. 
70 RIBEIRO, N. As Formas da História: Johan Huizinga e a História da Cultura como Morfologia. 

2013. 252f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós Graduação em História Social. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 13-14. 
71 Ibidem, p. 47-49. 
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aqui é preciso lembrar que na historiografia francesa, pelo menos dos anos 1920 à 

década de 1960, há uma cisão entre a historiografia republicana, laica, e a 

historiografia religiosa, que produzia uma história institucional da Igreja.72 Na 

revista dos jesuítas, Études, Bloch é criticado por fazer uma abordagem 

“racionalista” do sentimento religioso. Por pessoalmente desconhecer o sentimento 

religioso, a revista afirma que Bloch trata dessa dimensão de forma externa, logo, 

inadequada.  

A discussão sobre as abordagens psicológica e sociológica da história 

aparece em pelo menos mais duas resenhas de maneira muito evidente, a partir da 

reflexão do coletivo frente ao individual. Uma dessas resenhas é a Charles Edmond 

Perrin (1887-1974), na Revue Historique. A resenha estava prevista para ser 

publicada por este autor, nesta revista, desde a publicação de A Sociedade Feudal, 

como a lista de resenhistas elaborada por Bloch nos sugere. Mas de fato só será 

publicada em 1944, o que deu oportunidade a Perrin de dialogar com outras 

resenhas já produzidas - como as de Ferdinand Lot, Lucien Febvre e Paul Ourliac - 

fato que, como temos visto aqui, não era comum à época. Embora várias resenhas 

fossem publicadas em diversas revistas sobre a mesma obra, é raro encontrarmos 

comentários ou citações de uma sobre outra. 

Ch. E. Perrin, historiador medievalista e especialista em história rural, era 

muito próximo de Marc Bloch. Quando estudantes, foram colegas na École 

Normale Supérieure, e depois, já como docentes, foram colegas na Universidade de 

Estrasburgo. Profundo conhecedor da bibliografia de língua alemã, Perrin, na 

interpretação de Jacques Le Goff, teria tido sua própria obra sufocada pela rápida 

notoriedade de Marc Bloch no âmbito da história medieval.73  

Apesar de sua grande extensão, 37 páginas - o que faz dela a maior resenha 

sobre A Sociedade Feudal - boa parte do texto apresenta um resumo do livro, 

estando a parte mais propriamente analítica restrita ao último terço. E é exatamente 

aí que Perrin introduz o problema metodológico do individual versus o coletivo. 

Em sua avaliação, o tratamento de Bloch neste livro é sempre pelo ponto de vista 

coletivo.  De tal forma, que em determinados momentos o autor sacrificaria, de 

                                                             
72 MAZEL, F. Entrevista para a Rádio France Culture. 02/08/2017, no âmbito da série “Avoir 

raison avec Marc Bloch. Disponível em: https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-

marc-bloch. Acessado em: outubro/2017. 
73 LE GOFF, J. Uma vida para a história: conversações com Marc Heurgon. São Paulo: Editora 

UNESP, p. 110-111. 
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forma arbitrária, o elemento individual de sua história. Como sustentação de seu 

argumento, Perrin lembra que esta era uma avaliação da qual Lucien Febvre 

também compartilhava, em suas resenhas de 1940-1941, publicadas na Annales.  

Lucien Febvre é, portanto, o responsável pela outra resenha que ataca mais 

claramente esta questão do indivíduo e do coletivo. Mais enfático, para Febvre o 

indivíduo está quase totalmente ausente de A Sociedade Feudal. Retomando, 

lembremos, a mesma crítica que já havia dirigido a Marc Bloch em As 

Características Originais da História Rural Francesa. A psicologia, segundo 

Febvre, não está ausente do livro de Marc Bloch, mas trata-se sempre de uma 

psicologia coletiva, e nunca uma psicologia que se volta para o indivíduo. Fiquemos 

com seus próprios termos: 

 

... [o livro] um dos mais belos, não me eximo de dizer, que 

existem no domínio das Ciências do Homem. Ciências do 

homem: excelente maneira de falar. Mas (visto que é necessário 

que eu faça meu trabalho de crítico) – o que me assusta, uma vez 

fechado o livro – é que o indivíduo está quase inteiramente 

ausente. Por que não, de tempos em tempos, distinguir um 

homem da massa? Ou, se for pedir demais, um gesto de um 

homem ao menos? Gestos de homens, de homens particulares?74 

 

Uma reflexão que continua ao explorar a ideia que o próprio Marc Bloch 

apresenta logo no começo do livro, qual seja, que a missão do historiador, o único 

dever do historiador seria "compreender e não julgar". Febvre concorda com esta 

proposição, mas faz questão de corrigir a assertiva apontando que a missão real do 

historiador seria "faire comprendre", "montrer", "expliquer", ou seja, fazer 

compreender, mostrar, explicar. E para compreender, o homem comum teria 

necessidade de ver. O historiador deveria, portanto, "fazer ver", mostrar os 

indivíduos em ação, e não apenas demonstrar a mecânica do homem feudal. Para 

                                                             
74 Tradução da autora. No original: "...[le livre] l'un des plus beaux, je ne ferai point de façons pour 

le dire, qui soient dans le domaine des Sciences de l'Homme.  

Sciences de l'homme : excellente façon de parler. Mais (puisqu'il faut bien que je fasse mon travail 

de crititique) - ce qui d'abord me frappe, pour ma part, une fois clos le livre - c'est que l'individu en 

est presque entièrement absent. [...] Pourquoi pas, de temps en temps, se détachant de la masse, un 

homme ? Ou, si c'est vraiment trop demander, un geste d'homme tout au moin ? Des gestes 

d'hommes, d'hommes particuliers ?" In: FEBVRE, L. La Société féodale: une synthèse critique. 

Annales d’histoire sociale, Paris, v. 3, n. 3-4, 1941, p. 127-128. 
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Febvre, ao não oferecer isso, a obra de Bloch retorna a uma espécie de 

"esquematismo", a uma "sociologia", que seria uma "forma sedutora do abstrato".75  

Esta perspectiva do método e da sociologia, aparece também no texto de Ch. 

E. Perrin, e, ainda que rapidamente, na resenha de Henri Hauser para a Annales de 

Bretagne. Enquanto Febvre sugere que o texto de Bloch flerta com um 

esquematismo, assumindo uma postura sociologizante, a abordagem de Perrin é 

distinta. Perrin descreve Bloch como um espírito científico inspirador, pois não 

cederia a esquemas de explicação pré-concebidos, que teriam sido tão utilizados 

por outros historiadores. Bloch, em sua avaliação, caminha com desenvoltura entre 

o materialismo histórico, a mentalidade religiosa e o sistema de representações 

coletivas. Note-se que o conceito “mentalidade” é claramente utilizado, ainda que 

restrito à religião e separado de “representações coletivas”. Já para Henri Hauser, 

Bloch elenca como sua tarefa principal expor os fatos e explicar suas causas. Mas 

ultrapassaria este domínio próprio do historiador e flertaria com a sociologia, ao 

buscar, já no fim da obra, tratar o feudalismo não como um fenômeno histórico 

específico, mas como um tipo social, que se repete e poderia ser acessado por meio 

da história comparada. 

O que vemos aqui, portanto, é que a dimensão da fronteira entre as 

disciplinas, sobretudo entre história, psicologia e sociologia, que já vinha sendo 

pontuada pelos resenhistas na obra de Bloch desde Os Reis Taumaturgos, segue, 

ainda que com menor ênfase, nas discussões sobre A Sociedade Feudal. Para esta 

obra, não temos, como fora o caso de Os Reis Taumaturgos, análises produzidas 

diretamente por sociólogos, como Maurice Halbwachs e de psicólogos - como o 

fizera Charles Blondel - para avaliarmos o quanto esta “sociologização” estaria 

sendo vista pelas demais ciências sociais.  

Mas chama nossa atenção o fato de que nenhum dos resenhistas nem Lucien 

Febvre nem Charles Edmond Perrin, que trataram mais diretamente a dimensão do 

indivíduo e do coletivo, associam Marc Bloch com Durkheim ou com a escola 

durkheimiana. Esse é um indício interessante para problematizar essa ideia de 

Bloch como um “herdeiro da sociologia durkheimiana”, que aparecem em muitos 

dos textos que dialogam com sua obra na segunda metade do século XX. 

Principalmente porque, como bem aponta Susan Friedmann, essa influência precisa 

                                                             
75 FEBVRE, L. La Société féodale: une synthèse critique. Annales d’histoire sociale, Paris, v. 3, n. 
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ser vista com muita cautela, pois Bloch não operou com uma transposição direta 

dos conceitos desenvolvidos pela escola durkheimiana.76  

Vencido este tema, podemos entrar naquele que certamente foi o diagnóstico 

mais unânime de todos os resenhistas, que, ainda que marcados por contornos 

diferentes, foi destacado como o elemento principal e de maior originalidade da 

obra: a síntese.  Na Revue Histoirque o livro é descrito como uma “síntese muito 

original”, síntese das manifestações coletivas mais variadas da idade feudal. Na 

Bibliothèque de l’École de Chartres como uma síntese que oferece relações novas 

entre as coisas, sugere e faz pensar; na Revue de Sciences Religieuses77 afirma-se 

que o livro é uma “poderosa síntese”, embora não seja uma revelação para o público 

já iniciado no tema.  

Na English Historical Review, com resenha do importante historiador inglês 

F. W. Powicke, esta questão é expressa de maneira bastante clara. Para Powicke, o 

tema de Bloch - a natureza e o desenvolvimento do feudalismo - não seria original 

sequer para o próprio autor, afinal Bloch já havia, entre outros, explorado o tema 

em artigo para a Encyclopedia of the Social Sciences em 1931. A principal 

novidade, segundo o inglês, seria seu método, com realismo persistente no 

tratamento do texto. E aqui é importante abrir um parêntese para dizer que no geral 

a resenha de Powicke é muito elogiosa a Bloch, embora demonstre preferência pelo 

livro anterior, em sua avaliação mais “charmoso” e marcado pela unidade. O 

historiador inglês chega mesmo a afirmar que As Características Originais da 

História Rural Francesa se tornaria um clássico, e que após escrevê-lo Bloch havia 

se colocado em um patamar difícil de se atingir. 

Há, portanto, nesse conjunto de textos, uma clara associação com a ideia de 

que a novidade, a originalidade que A Sociedade Feudal oferece, não advém dos 

objetos que explora, dos fatos que revela ou da teoria que mobiliza. Antes, o texto 

seria original ao abordar conjuntamente o tema, ao organizar os conteúdos de forma 

a produzir uma síntese relevante para a disciplina. Talvez a exceção mais clara seja 

a resenha de Joseph Calmette, na Annales du Midi. Para o autor, o livro causa certa 

decepção porque promete muito. Relembremos que o próprio Calmette publicara 

                                                             
76 Cf. FRIEDMANN, S. Kings, Serfs, and the sociological method. In: _____. Marc Bloch, 

Sociology and Geography. Enconutering changing disciplines. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996. 
77 O autor da resenha nessa revista é identificado como E. Ammann, mas não foi possível identificar 

suas filiações institucionais e intelectuais. 
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em 1933 um livro intitulado A Sociedade Feudal. Calmette claramente questiona a 

pretensa originalidade do livro apontando que em determinados momentos Marc 

Bloch deixaria o leitor pensar que ele “descobrira a América”, o que não seria real.  

Confrontado esse diagnóstico dos resenhistas com o que o próprio Marc 

Bloch concebia como elemento de novidade para seu livro, a sintonia não nos 

parece fácil de ser estabelecida. Ao contrário, as duas perspectivas guardam suas 

distinções. Vejamos o que Bloch diz na introdução de A Sociedade Feudal: 

 

Por outras palavras, o que nos propomos tentar aqui é a análise e 

a explicação de uma estrutura social, com as suas conexões. Tal 

método, a afirmar-se fecundo pela experiência, poderá ser 

empregado noutros campos de estudos, limitados por fronteiras 

diferentes, e espero que a novidade deste empreendimento fará 

perdoar os seus erros de execução.78  

 

 

 O que este trecho demonstra é que Bloch percebia sua proposta de “explicar 

a estrutura social com suas conexões” como de fato um novo método para a 

disciplina, inclusive para ser replicado em outras pesquisas. E, por outro lado, ainda 

que os resenhistas abordem a ideia da síntese como um método, não nos parece que 

tenham referendado tão claramente este anúncio de Marc Bloch.  

De certa forma, contrariamente à pretensão do autor, sua proposta 

metodológica foi apontada como problemática por mais de um crítico. Ferdinand 

Lot, um medievalista muito admirado por Bloch e a quem o livro é dedicado, em 

sua resenha para o Journal de Sçavans, aponta que a arquitetura do livro, seu plano 

de redação, não é bem formulado. Bloch só chegaria a seu tema principal depois de 

200 páginas, o que comprometeria a unidade do volume. Crítica essa compartilhada 

por Lucien Febvre, ao apontar que no primeiro volume a obra tem forte unidade na 

segunda parte, e muita fragmentação na primeira. 

Tanto Lucien Febvre quanto Ferdinand Lot encaminham seu raciocínio para 

concluir que a proposta metodológica de Marc Bloch fica comprometida porque o 

objeto de seu livro não seria claro. Bloch oscilaria entre instituições que regem a 

sociedade, sociedade feudal, sociedade medieval, idade feudal ou ainda civilização 

feudal. Em outros termos, uma análise da estrutura social não seria um quadro da 

civilização, e Bloch deveria ter se decidido melhor sobre quais das duas coisas 

                                                             
78 BLOCH, M. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 14. 
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pretendia realizar. As primeiras 200 páginas seriam excessivas para o primeiro 

objetivo, e insuficientes para o segundo.  

Interessante chamar atenção para o fato de que Febvre afirma que só faz esta 

crítica porque se trata de Marc Bloch, pois mesmo para iniciados como ele a 

"história problema" colocava dificuldades que requerem constante vigilância. E 

relembra os matemáticos, dizendo que também à história é necessário colocar e 

formular problemas que possam ser respondidos, sugerindo, com isso, que o livro 

de Bloch não possuía uma problematização clara, a seu ver tão indispensável aos 

novos moldes da disciplina.  

Notemos ainda que esta crítica de Febvre foi ainda mais dura no âmbito 

privado, da correspondência, que no âmbito público da resenha. Em agosto de 1941, 

quando as relações entre ambos os autores estavam bastante estremecidas em 

função das discussões sobre a continuidade ou não da publicação da Annales sob 

ocupação alemã, Febvre sentenciou o livro de maneira implacável. Chegando a 

apontar que aquele era um livro apressado, que caso Bloch tivesse estado mais 

próximo dele e discutido mais sobre sua obra, teria encontrado melhor caminho. 

Fiquemos com os termos do próprio Febvre: 

 

Acredite – e sim, eu lhe digo diretamente - que se você não 

tivesse  praticamente rompido toda a intimidade intelectual 

comigo desde que você está em Paris - você acredita que se 

tivesse falado comigo sobre seus livros mais amplamente, você 

teria percebido o que não agrada; eu sou incapaz de fingir - em 

seus dois últimos livros de Berr – rapidamente, muito 

rapidamente entregues ao público; ambiciosos e ao mesmo 

tempo insuficientemente definido em seu verdadeiro tema; 

oscilando entre a revisão crítica e o quadro da civilização; 

recheados com velhas fórmulas sociológicas de virtudes 

passadas; fazendo a boca salivar e depois roubando a comida, sob 

o pretexto de que eles não foram submetidos ao laboratório das 

provas.79  

 

                                                             
79 Tradução da autora. No original: Croyez-vous – eh oui, je vous le dit tout droit – que si vous 

n’aviez pas rompu pratiquement toute intimité intellectuelle avec mois depuis que vous êtes à Paris 

– croyes-vous que, si vous m’aviez parlé de vos livres plus amplement, ce qui ne plaît pas – vous 

l’avez bien senti; je suis incapable de feindre – dans vos deux derniers livres de Berr – trop vite, 

beaucoup trop vite livrés au public; ambitieux à la fois et pas assez définis dans leur véritable sujet 

; oscillant entre la revue critique et le tableau de civilisation ; bourrés de vieilles formules 

sociologiques passeés de vertu; faisant venir l’eau à la bouche et puis dérobant les aliments, sous 

prétextes qu’ils n’ont pas éte soumis au laboratoire des fraudes. In: BLOCH, M.; FEBVRE, L.  

Correspondance. Tome III. Les Annales en crises. 1938-1943. Édition établie et presenté par 

Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003b, p. 163-164. 
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 Observemos, portanto, que a falta de unidade é apontada de maneira mais 

ou menos evidente por resenhistas como Lucien Febvre, Ch. E. Perrin, F. W Powike 

e Ferdinand Lot. E aqui é válido pontuar que essa dificuldade de reconhecer a 

unidade e o objeto de principal de A Sociedade Feudal não se restringiu a seus 

contemporâneos. Diversos pesquisadores, como Daniel Chirot, Ulrich Raulff e 

Alain Guerreau, que se debruçaram sobre o livro já nos anos 1980 a 2000, fazem o 

mesmo diagnóstico. Oscilam em defini-lo como uma “história de uma grande 

civilização”, ou, em perspectiva mais restrita, como uma “descrição da aristocracia 

e do poder laico na Europa.80  

De alguma forma, ao que nos parece, essa dificuldade tão duradoura e 

persistente pode refletir não apenas “indecisões” teórico-metodológicas de Bloch 

sobre a configuração de seu objeto, mas sim o próprio processo de composição do 

livro. Como exposto, inicialmente destinado a tratar de história econômica, o tema 

é ressignificado para a estrutura social da idade média e Bloch acopla a ele outros 

temas. Estes temas, como a memória coletiva, as condições materiais, as maneiras 

de sentir e de pensar, Bloch parece chamar de conexões, e compõem a primeira 

parte do primeiro volume.  

 

     

4.4 A LONGEVIDADE DAS OBRAS E AS RESSIGNIFICAÇÕES DAS 

SÍNTESES 

 

 

De acordo com Lucien Febvre, foi o sucesso de As Características Originais 

da História Rural Francesa que permitiu a Marc Bloch sentir sua própria força 

enquanto historiador.  Como vimos através das resenhas, o livro de fato trouxe 

projeção para Bloch. Isso de alguma forma também foi confirmado pelo público 

além dos resenhistas, pois o livro esgotou-se em 1938. Étienne Bloch aponta que 

ainda em 1938 foram iniciadas tratativas com a editora de Oslo para uma 

reimpressão, mas não foram concluídas.81 Em um “aviso ao leitor”, anexado ao 

                                                             
80 AUBERT, E. H. Uma sociedade fragmentada e fundamentalmente una: La société féodale e a 

sociedade feudal. Tempo. Revista do Departamento de História da UFF, Rio de Janeiro, v. 14, p. 

150-175, 2009. 
81 BLOCH, E. Advertência ao leitor ou Prólogo. In: BLOCH, M. A terra e seus homens. Agricultura 

e vida rural nos séculos XVII e XVII. Textos reunidos e apresentados por Étienne Bloch. Bauru: 

EDUSC, 2001, p. 26. 
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livro, Lucien Febvre também afirma que Bloch lhe havia confessado o desejo de 

reeditá-la, produzindo modificações, entretanto não tivera tempo de fazê-lo.82 

Uma segunda edição ocorrerá apenas vinte anos depois da original, em 

1952, pela Armand Colin, editora da revista Annales. O livro ganhará ainda 

reimpressões em 1968, e outra nova edição em 1982, também pela Armand Colin, 

desta vez com prefácio de Pierre Tourbet. E ainda reimpressões em 1988, 1999 e 

2006. A primeira tradução será para o inglês, em 1966; também se registra uma 

tradução para o espanhol em 1978.83  

Já a primeira edição de A Sociedade Feudal contou com 2500 exemplares. 

O livro foi reimpresso em 1948 e 1949, com mais 5800 exemplares. Uma segunda 

edição ocorrerá apenas em 1968, com uma edição em volume único, de bolso. Entre 

1968 e 1970, cerca de 25.000 unidades desta edição de bolso foram vendidas.84 O 

prefácio desta edição de 1968 é realizado pelo secretário do Centro Internacional 

de Síntese, Paul Chalus, mas em quase sua totalidade cita a apresentação à obra 

feita por Henri Berr em sua primeira edição. E Berr, no prefácio de 1939, 

apresentava Marc Bloch como “um historiador exemplar que estudou o passado em 

todos os aspectos ao mesmo tempo e utilizando todos os meios que podem servir a 

história.” 85 Uma nova edição de bolso será produzida em 1989, ainda pela editora 

Albin Michel, mas contará com prefácio de Robert Fossier. Após estas sucessivas 

edições, as estimativas são de que de 1939 a julho de 1990, A Sociedade Feudal 

tenha, apenas com a edição francesa, vendido cerca de 80.000 exemplares.86 

 As traduções de A Sociedade Feudal são registradas em pelo menos cinco 

línguas: inglês, italiano, português, alemão e espanhol. A primeira tradução 

encontrada foi para o italiano, já em 1949, enquanto a tradução para o inglês é de 

1961 e para o alemão é de 1982. O livro tornou-se assim o segundo de Marc Bloch 

a ser traduzido para ambas as línguas, já que o primeiro fora a obra póstuma e 

                                                             
82 FEBVRE, L. Avertissemnet au lecteur. In. BLOCH, M. Caractères Originaux de l’historie 

rurale française. Paris: Armand Colin, 1952, p. III-VI. 
83 Consulta realizada nos seguintes portais de busca: UNESCO Index Translationun. Disponível 

em: http://www.unesco.org/xtrans/. Acessado em maio/2016; Catálogo online da Biblioteca 

Nacional da França. Disponível em: www.bnf.fr. Acessado em maio/2016; Catálogo online da 

Biblioteca da Universidade de Oxford. Disponível em: http://www.bodleian.ox.ac.uk/. Acessado 

em maio/2016. 
84 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 23. 
85 BLOCH, M. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 9. 
86 BLOCH, M. Écrire La Société féodale. Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Correspondance établie 

et presentée para Jacqueline Pluet-Despatin. Paris: IMEC Éditions, 1992, p. 23. 
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inacabada Apologia da História, publicado em inglês logo em 1954 e em alemão 

em 1974. A obra foi traduzida para o português, com edição em Portugal, em 1979, 

e não possui edição brasileira, embora a edição portuguesa seja largamente difunda 

nas bibliotecas brasileiras.87 

Como nos aponta Florian Mazel, As Características Originais teria sido 

muito fértil por questões metodológicas ligadas à história da paisagem e da 

toponímia. Exerceu assim muita influência na história rural francesa sobretudo dos 

anos 1950 até 1970/1980. Entretanto, atualmente, com trabalhos de arqueologia e 

novas fontes associadas, esse se torna um dos livros de Marc Bloch que mais 

envelheceram.  

A Sociedade Feudal, por outro lado, ainda suscita muitas discussões e segue 

sendo lida como obra de referência. Apesar de, como já fora destacado desde sua 

publicação, se dedicar pouco ao papel da Igreja, das cidades e do comércio.88 

Georges Duby, por exemplo, nos lembra que o livro suscitou tantas e tão fecundas 

investigações ao longo de mais de quarenta anos após sua publicação, que a maior 

parte de suas proposições já haviam sido retificadas.89  

Essas duas obras de Marc Bloch da década de 1930, como se demonstrou 

aqui, são atravessadas pela ideia de síntese. Poderíamos mesmo dizer que a imagem 

da obra de Marc Bloch como uma obra de síntese, de alguma forma perdurou por 

todo o século XX e persiste ainda hoje. Na década de 1990, Jacques Le Goff 

afirmava que o primeiro sentido do que chamamos de “história total dos Annales” 

foi o sentido de síntese.90  

Importante salientar que talvez se possa tratar a ideia de “síntese” nas três 

primeiras décadas do século XX como algo próximo a um “espírito de época”. A 

busca por sínteses no âmbito das ciências, não apenas das ciências humanas, é 

bastante evidente. E, de alguma forma, uma reação à intensa especialização das 

                                                             
87 Consulta realizada nos seguintes portais de busca: UNESCO Index Translationun. Disponível 

em: http://www.unesco.org/xtrans/. Acessado em maio/2016; Catálogo online da Biblioteca 

Nacional da França. Disponível em: www.bnf.fr. Acessado em maio/2016; Catálogo online da 

Biblioteca da Universidade de Oxford. Disponível em: http://www.bodleian.ox.ac.uk/. Acessado 

em maio/2016. 
88 MAZEL, F. Entrevista para a Rádio France Culture, 01/08/2017, no âmbito da série “Avoir 

raison avec Marc Bloch. Disponível em: https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-

marc-bloch. Acessado em: outubro/2017. 
89 DUBY, G. História e sociologia do Ocidente medieval – resultados e pesquisas. In: ____.  A 

sociedade cavaleiresca. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 173. 
90 LE GOFF, J. Uma vida para a história: conversações com Marc Heurgon. São Paulo: UNESP, 

2007, p. 111. 

http://www.bnf.fr/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/
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disciplinas que se assistira no século XIX. O exemplo mais eloquente e facilmente 

visível é a fundação da Revue de Synthèse, com Henri Berr, para quem a síntese era 

um princípio epistemológico, que inclusive não distinguia as ciências entre 

humanas e sociais.91 Mas ele também se revela na produção de coleções, como a 

“Evolução da Humanidade” da qual muito já falamos aqui. Mas essa não foi uma 

tarefa apenas da “empresa” de Henri Berr, a mesma proposta de uma coleção 

devotada a produzir grandes sínteses, havia sido lançada pela editora Alcan, com o 

título “Povos e Civilizações”.92 A demanda por reunir os saberes especializados em 

uma grande síntese, também aparece no trabalho do holandês Johan Huizinga.93 

Isto posto, é indispensável notar as mutações pelas quais esse rótulo passou 

ao longo do tempo e pelos diferentes significados que assumiu em cada contexto. 

No caso específico que tratamos aqui, no livro de 1931, As Características 

Originais, o conceito de síntese foi mobilizado, tanto pelo autor quanto por seus 

críticos imediatos, para demonstrar a disposição de reunir e construir um sentido 

para trabalhos, obras que retratavam uma disciplina específica e lhe propunha novos 

problemas e caminhos de investigação. Trata-se de uma perspectiva do conceito 

que poderíamos associar com curadoria, com organização. 

O que os intérpretes imediatos de As Características Originais de alguma 

forma nos ajudam a revelar é esta perspectiva da síntese que, a nosso ver, melhor 

descreve a empresa “Annales” em seu momento Febvre-Bloch. Ambos, e sobretudo 

Lucien Febvre, como veremos com mais vagar no próximo capítulo, trabalharam 

intensamente, e por diversos meios, nesta tarefa de organização do campo de 

conhecimento histórico, de fazer uma curadoria de suas propostas, de suscitar-lhe 

problemas e direções. De alguma forma, portanto, trabalhavam para se colocar 

como direcionadores dos caminhos e processos adequados à historiografia. 

Embora seja bastante reveladora, esta provavelmente não é a interpretação 

da síntese mais diretamente associada a esses autores ao longo do século XX. 

Jacques Le Goff, por exemplo, pensa esta síntese a partir da ideia de história total. 

                                                             
91 GATTINARA, E. L'idée de la synthèse : Henri Berr et les crises du savoir dans la première moitié 

du XXe siécle. In: BIARD, A. ; BOUREL, D. ; BRIAN, E. (ed.). Henri Berr et la culture du XX 

siècle: histoire, science et philosophie. Paris: Albin Michel/Centre de Synthèse, 1997. 
92 TESNIÈRE. Le Quadrige. Un siècle d’édition universitaire. 1860-1968. Paris: Presses 

Universitaires de France, 2001, p. 219-229. 
93 RIBEIRO, N. As Formas da História: Johan Huizinga e a História da Cultura como Morfologia. 

2013. 252f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós Graduação em História Social. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 48. 



182 

 

E como exemplo máximo dessa história total, aponta A Sociedade Feudal, que seria 

uma “vigorosa e original síntese que transfigurava a história das instituições através 

de uma concepção global da sociedade, integrando história econômica, história 

social e história das mentalidades.”94   

E não propomos aqui dizer que este sentido da síntese é menos válido, mas 

nos parece que vale a pena refletir sobre o quão a associação entre síntese e história 

total é um rótulo atribuído a posteriori à obra de Marc Bloch. A grande questão é 

que, conhecido sobretudo este processo de produção, conhecidas as análises destes 

resenhistas, não fica evidente se esta arquitetura metodológica que passou a ser 

sinônimo de uma “história de novo tipo”, era uma necessidade reconhecida por 

Bloch ante seu objeto ou se a presença destes temas amplos em uma obra dedicada 

ao estudo da sociedade são um apêndice para cobrir lacunas da coleção “A 

Evolução da Humanidade”.  

 

                                                             
94 LE GOFF, J. Uma vida para a história: conversações com Marc Heurgon. São Paulo: UNESP, 

2007, p. 108. 
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5. PROBLEMAS DA RELIGIÃO, DA FRONTEIRA E DO 

INTELECTUAL NA VIDA PÚBLICA 

 

 

5.1 A RELIGIÃO NO SÉCULO XVI: MARTINHO LUTERO   

 

 

5.1.1 A construção de Martinho Lutero, um destino 

 

 

O interesse pelo século XVI e pela religião atravessa toda a carreira de 

Lucien Febvre. Ainda em 1927, o autor afirma sua concepção de que aquele século 

não poderia ser definido simplesmente pela luta entre católicos e protestantes, pois 

haveria muito mais coisas nas consciências daqueles homens. O século XVI seria 

marcado por uma grande fermentação de ideias e sentimentos. Este era, então, seu 

projeto de trabalho para o livro que se concretizará apenas em 1942, O problema 

da descrença no século XVI. Febvre também planejava, para a coleção A Evolução 

da Humanidade, dirigida por Henri Berr, outro livro que não chegou a publicar, 

sobre as religiões no século XVI.  

O contato intenso com os estudos luteranos data pelo menos do início da 

década de 1920. Em 1923, por exemplo, Febvre ministrou um curso sobre Lutero 

na Faculdade de Letras de Estrasburgo, e ofereceu-se a Henri Berr para produzir 

um artigo a respeito para a Revue de Synthèse.1 Esse texto não se concretizou nesta 

revista, mas sim na Revue d’histoire moderne, na qual Febvre publicou em 1926 

artigo de revisão crítica da bibliografia sobre Lutero com o título “O progresso dos 

estudos sobre Lutero: ensaio de posicionamento”.2 

Lançado pela editora parisiense Les Éditions Rieder, Martinho Lutero, um 

destino integraria a coleção “Cristianismo”, dirigida por Paul Louis Clouchod. O 

convite para sua produção foi encaminhado a Febvre pelo diretor da coleção em 

julho de 1925. Neste convite, o diretor enunciava que nomes como Maurice 

Halbwachs também colaborariam com a coleção, com um ensaio sobre cristianismo 

e capitalismo.  O propósito desta coleção era produzir ensaios, direcionados para 

                                                             
1 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 152. 
2 Cf. FEBVRE, L. Le Progrés des études sur Luther : essai de mise au point. Revue d’histoire 

moderne. Paris, n.1, p. 24-45, 1926. 
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um público vasto, erudito, mas não especialista.3 O processo de escrita, entretanto, 

não se iniciou imediatamente. Em agosto de 1926 Febvre confessava que ainda não 

havia começado a redação, cuja entrega estava prevista para fevereiro de 1927.  4 O 

término do manuscrito de fato só ocorreu em novembro de 1927, e a publicação em 

maio de 1928.5  

O livro sobre Lutero é definido pelo próprio autor como “um pequeno ensaio 

sobre Lutero, que será apenas vulgarização, sem nada de propriamente original”.6 

Febvre executa-o como um epíteto de seu projeto maior, como um pequeno volume 

preliminar para o grande volume sobre religiões no século XVI, que pretendia 

publicar na coleção de Henri Berr.7 Com pouco mais de 300 páginas, a obra é 

dividida em três partes, que se associam com três momentos da vida do reformador 

alemão: “O esforço solitário”, que trata da juventude, até 1516; “A maturidade, que 

cobre o período de 1517 a 1520; e “Retraimento em si”, onde se apresentam as 

guerras camponesas e as derivações do luteranismo após 1525. 

O argumento defendido neste livro é que os protestos desencadeados por 

Lutero não têm origem teológica ou social, mas sim psicológica. As teses de Lutero 

não seriam fruto de uma análise crítica do contexto alemão, tampouco de uma 

revolta contra as degradações institucionais da Igreja Católica. A revolução de 

Lutero seria pessoal, espiritual, fruto de seu fervor religioso. A interpretação de 

Lucien Febvre é de que o monge de Erfurt não era um homem de ação, pois fazia 

uma separação clara entre política e vida espiritual. Suas pretensões de Reforma 

não teriam assim um sentido político ou cultural. Essas dimensões atravessarão sua 

trajetória por fatores externos, associados a questões político-sociais da Alemanha 

do começo do século XVI, como as guerras camponesas. 

                                                             
3 CLOUCHOD, H.  Cartas a Lucien Febvre, 3 e 8 de julho/1925. Fonds Lucien Febvre. Archives 

Nationales/École des Hautes Études en Sciences Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée : 

correspondance, dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 
4 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar. Paris: Fayard, 1997, p. 264. 
5 CLOUCHOD, H.  Cartas a Lucien Febvre, 18 novembro/1927. Fonds Lucien Febvre. Archives 

Nationales/École des Hautes Études en Sciences Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée : 

correspondance, dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 
6 Tradução da autora. No original: “Cependant, j’écris un petit essai sur Luther qui ne sera que “haute 

vulgarisation” sans rien de proprement original : une mise au point.”. LYON, B.; LYON, M. The 

birth of Annales History: the letters of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-

1935). Bruxelles: Comission Royale d’histoire, 1991, p. 87-88, p. 121. 
7 FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 225. 
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Este é um livro no qual Febvre dialoga direta e intensamente com a 

Alemanha pela temática e também pela bibliografia. Como o próprio autor nos 

lembra, em 1928 a bibliografia sobre Lutero já era um oceano, trabalhar com ela 

necessariamente envolvia fazer recortes e escolhas. Um desses recortes é 

exatamente entre historiadores e teólogos clássicos alemães, que produziram no 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Aparecem em suas notas 

bibliográficas nomes como Leopold von Ranke, Max Lenz, Adolf von Harnack, 

Georg von Below e Ernst Troeltsch. A esse último, Febvre refere-se como um 

“homem de grande talento”.  

 

 

5.1.2 Os leitores de Martinho Lutero, um destino 

 

 

 Concebido por encomenda para ser publicada em uma coleção de 

“vulgarização”, Martinho Lutero, um destino, foi, entre todos os livros sobre os 

quais discorremos nesta tese, o que obteve maior volume de resenhas. Como 

demonstra a tabela abaixo, encontramos 25 resenhas, publicadas entre 1928 e 1931, 

em um periódico belga, um alemão, um inglês e 22 franceses. Este número elevado 

certamente se associa com a própria característica da coleção, destinada a um 

público ampliado, mas não apenas. Também pesa aqui a temática, além da escrita 

fluida de Febvre, que torna a leitura acessível a um público não especialista. Essa 

atratividade a partir da temática é facilmente percebida pelo fato de que 5 periódicos 

dedicados direta ou indiretamente à religião produzem resenhas sobre o livro. 

Exatamente em função da ausência de um conjunto de características que 

poderiam definir o livro como estritamente acadêmico, encontramos grande 

repercussão em periódicos de cultura geral e notícias cotidianas. O que, vale 

lembrar, não se viu nos livros anteriores publicados por Febvre. Do total de 25 

resenhas, quase a metade está concentrada em títulos deste tipo, 6 no âmbito de 

cultura geral e 6 em notícias cotidianas. Também como consequência desse perfil 

de edição, a maior parte destas resenhas segue o padrão de textos curtos; dezesseis 

delas têm até 3 páginas e seis possuem de 4 a 8 páginas. Três resenhas destacam-se 

por serem mais extensas, com 13 a 15 páginas, e são publicadas na Revue de 

synthèse e nas revistas religiosas Fois et vie e Revue des Sciences Religieuses. Nota-

se que a maior parte dos periódicos de cultura geral e notícias cotidianas faz 
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apresentações rápidas do livro, estando a perspectiva mais propriamente analítica 

concentrada nos periódicos acadêmicos e religiosos. 

 

Quadro 11 – Resenhas: Martinho Lutero, um destino 

Periódicos Autores Publicação 

Outras   

Revista não identificada TONNELAT, E.  - 

Informatiz8 ANCEL, Jacques 1928 
 
Cultura geral   

Deutsche Literaturzeitung  IWAND, H. J. 1929 

France et monde B. Et. 1929 

L´Europe Nouvelle MARCEL, Gabriel 1928 

Le correspondant DEDIEU, Joseph 1928 

Les nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques HUMBOURG, Pierre 1928 

Mercure de France 
SPENLÉ, Joseph-
Édouard 1928 

 
Filosofia / Literatura   

Revue germanique F.P 1929 
 
Filosofia / Religião   

Revue de sciences philosophiques et théologiques GORCE, M. 1930 
 
História   

Revue d'histoire moderne PINTARD, René 1928 

Revue historique RENAUDET, Augustin 1928 

Revue de synthèse historique BERR, Henri 1929 
 
História / Filologia   

Revue belge de philologie et d'histoire VANDER, Linden H. 1929 
 
História / Literatura   

Revue critique d'histoire et de litterature HAUSER, Henri 1928 
 
História / Religião   

Revue d'histoire de l'Église de France PAQUIER, Jules 1930 
 
Notícias cotidianas   

Journal d'Alsace et Lorraine LEUILLIOT, Paul 1928 

La Gazette de Grande Bretagne RUDLER, G. 1928 

Le Poulaire (Nantes)  Não identificado 1931 

Le Progrès (Lyon) Não identificado 1928 

Les derniers Nouvelles de Strasbourg PONTEUIL, Felix 1928 

                                                             
8 Nome sugerido pela caligrafia de Lucien Febvre, não confirmado. 
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Lyon Republicaine VERMOREL, Jean 1928 
 
Religião   

Fois et vie: revue de quinzaine, religieuse, morale, 
littéraire, sociale RICHARDOT, Marcel 1928 

Le christianisme social BOST, Charles 1930 

Revue des sciences religieuses CHAMPEAUX, Ernest 1929 

Total: 25   
 

O acordo de edição celebrado entre Febvre e a Les Éditions Rieder nos dá 

pistas sobre as formas de acesso dos resenhistas e dos periódicos a este livro.  

Estabeleceu-se em contrato que cerca de 10% do total de impressos seriam 

destinados ao serviço de imprensa, e o autor receberia, para suas homenagens 

pessoais, 15 exemplares. A primeira tiragem teve 3400 exemplares, cuja metade foi 

vendida logo no primeiro ano de publicação. A divulgação do livro, então, contava 

com expressivo volume de exemplares para distribuição. Essa destinação 

contemplava tanto o service de presse regular da editora, quanto uma lista 

personalizada elaborada pelo autor.9 

A lista de envios pessoais produzida por Febvre10 envolvia o Ministro da 

Educação da França, passando pelos reitores da Academia Francesa e das 

universidades Sorbonne e de Estrasburgo. Além dessas personalidades, diversos 

autores, como o sociólogo, professor de direito e historiador Henri Lévy-Bruhl, o 

linguista Antoine Meillet, os geógrafos Camille Jullian e Albert Demangeon, os 

historiadores Henri Pirenne, Ferdinand Lot, e o sociólogo e diretor da École 

Normale Supérieure Celestin Bouglé. Amigos pessoais, como o linguista Jules 

Bloch e o psicólogo Henri Wallon. E ainda, autores associados a revistas 

específicas: Henri Hauser para Revue critique d’histoire et de littérature, Augustin 

Renaudet para a Revue historique, Marc Bloch para o Bulletin de la Faculté de 

Lettres de Strasbourg, Ernest Tonnellat para a Revue Germanique, Maurice 

Halbwachs para a Anneé sociologique e Henri Berr para a Revue de synthèse 

                                                             
9 LES ÉDITIONS RIEDER.  Contrato e recibos de pagamento. Fonds Lucien Febvre. Archives 

Nationales/École des Hautes Études en Sciences Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée : 

correspondance, dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 
10 Interessante chamar atenção que o editor demandou de Febvre,  além da lista de seus envios 

pessoais, uma relação de revistas alemãs para as quais desejava que o livro fosse enviado. Não 

encontramos essa junto às guardadas por Febvre, de forma que não é possível saber se ela fora 

elaborada ou não. LES ÉDITIONS RIEDER. Carta a Lucien Febvre, 3 de maio/1928. Fonds Lucien 

Febvre. Archives Nationales/École des Hautes Études en Sciences Sociales (France). Autour de 

l’oeuvre publiée : correspondance, dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 
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historique.11 Alguns desses nomes, como demonstra a tabela acima, publicaram 

uma resenha em sequência ao recebimento da obra. 

É o próprio Lucien Febvre quem nos afirma que seu livro tivera apenas 

críticas favoráveis. Os questionamentos estariam restritos ao porquê de a obra não 

ter se estendido além de 1525, para o Lutero maduro.12 Uma afirmação bem ao 

estilo de Febvre, marcada por exagero, mas que é melhor compreendida se 

lembrarmos que ela é feita em 1944, no prólogo à segunda edição do livro.  De fato, 

o livro teve uma recepção muito positiva, e as críticas, sobretudo quando 

comparadas com seu livro de 1922, A terra e a evolução humana, são 

significativamente reduzidas. Mas os questionamentos, como veremos, alcançaram 

outros aspectos além da delimitação temporal da pesquisa. 

 O estilo é um dos elementos bastante elogiados em diversas resenhas.  O 

jornal Les Derniers Nouvelles de Strasbourg diz se tratar de uma obra de “um 

historiador que sabe escrever”, numa clara contraposição entre a escrita de Febvre 

e da comunidade de historiadores em geral. Para a Mercure de France, este não é 

apenas um livro de historiador, mas uma obra de um escritor com erudição 

impecável e expressão literária. E essa avaliação estilística não vem apenas da 

imprensa geral. René Pintard (1903-2002)13 oferece um exemplo na Revue 

d’histoire moderne, afirmando que o estilo do texto agrada tanto a historiadores 

meticulosos quanto ao público mais amplo. Henri Berr, em uma longa resenha 

publicada em sua própria revista - a Revue de synthèse historique - vai na mesma 

direção, destacando a presença de vivacidade nesta história, frente a textos 

herméticos e academicistas: 

 

[Febvre] produz história com a concepção mais ampliada, mais 

profunda, mais verdadeira [...] Febvre tem a arte de construir, tem 

qualidades de estilo saborosas, - abundância, vivacidade, 

pitoresco ... mas sobretudo tem flama. Isso talvez pode chocar 

                                                             
11 FEBVRE,L. Lista de periódicos (manuscrito). Fonds Lucien Febvre. Archives Nationales/École 

des Hautes Études en Sciences Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée : correspondance, 

dossiers critiques. c. 55 (cote provisoire). 
12 FEBVRE. L. Martinho Lutero, um destino. São Paulo: Três Estrelas, 2012, p. 15. 
13 René Pintard era especialista em literatura do século XVII. Na correspondência de Lucien Febvre, 

encontramos referência a ele apenas em 1943, quando, em carta a Henri Hauser, elogiará sua tese 

de doutorado, sobre erudição no século XVIII. De forma que não nos parece que fossem próximos. 

Cf.  BLOCH, M.; FEBVRE, L. Correspondance. Tome III. Les Annales en crisis. 1938-1943. 

Édition établie et presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003b, p. 290 ; 

http://data.bnf.fr/fr/11919882/rene_pintard/. 
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aqueles que concebem a história apenas como fria, seca e 

descolorida. 14 

 

 

Fonte de muitos elogios é também a “imparcialidade” de Lucien Febvre. Os 

textos sobre Lutero e sobre a Reforma de maneira geral sempre foram alvo de 

partidarismos, particularmente entre católicos e protestantes. Os leitores, mesmo 

aqueles vinculados a revistas religiosas, valorizam o fato de Febvre se manter alheio 

à questão confessional e a estas divisões, oferecendo uma interpretação que poderia 

ser bem recebida entre católicos e protestantes. Ernest Tonnelat evoca claramente 

este princípio: “Febvre, que é um estrangeiro frente a toda preocupação de confissão 

ou de partido, tentou nos apresentar um Lutero o mais próximo possível do 

verdadeiro”.15 A La Gazette de la Grande Bretagne afirma que Febvre é imparcial, 

não se podendo dizer se ele é protestante ou católico. Na France et Monde pontua-

se que, apesar da clara admiração pela figura de Lutero, Febvre o julgou de forma 

imparcial e objetiva. 

A imparcialidade é quase sempre associada nestas resenhas com a ideia de 

que Febvre produzira um livro diferente dos “demais textos de história”. Henri Berr 

é um dos resenhistas que promove essa distinção de forma deliberada, marcando 

que essa distinção se revelaria não só na postura imparcial, mas de diversas formas. 

Martinho Lutero, um destino, em sua avaliação, seria o perfeito exemplo de como 

a história, com um objeto específico, marcado no espaço e no tempo, poderia 

contribuir para o espírito da síntese. Febvre é classificado como um autor que milita 

pela síntese histórica e pela síntese em geral, dando exemplo com um trabalho 

concreto.16 Na perspectiva de Henri Berr, essa síntese se materializa na obra a partir 

da articulação entre o indivíduo e a coletividade. 

                                                             
14 Tradução da autora: [Febvre] s’est fait de l’histoire la conception la plus large, la plus profonde, 

la plus vrai ... Febvre a l’art de construire, il y a des qualités de style savoureses, - abondance, 

vivacité, pittoresque ... mais sourtout il a la flamme. Ceux-là s’en effaroucheront peut-être qui ne 

conçoivent l’histoire que froide, séche et décolorée. In: BERR, H. Luther et son milieu. A propos 

du Martin Luther de Lucien Febvre. Revue de synthèse historique. Paris, v. 48, n.22, 1929, p. 19. 
15 Tradução da autora. No original: “M. Febvre, qui est étranger à toute préoccupation de confession 

ou de parti, a tenté de nous présenter un Luther aussi proche que possible de la verité." TONNELAT, 

E. Sem identificação, p. 531. Disponível em: Fonds Lucien Febvre. Archives Nationales/École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (France). Autour de l’oeuvre publiée : correspondance, dossiers 

critiques. c. 55 (cote provisoire). 
16 BERR, H. Luther et son milieu. A propos du Martin Luther de Lucien Febvre. Revue de synthèse 

historique, Paris, v. 48, n. 22, 1929, p. 18-19. 
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Os conceitos de coletivo e social, contudo, são muito distintos para Henri 

Berr, que faz questão de explorá-los em sua resenha.17 O social seria coletivo, mas 

nem toda relação coletiva seria social. Esta definição lhe permite discordar da 

formulação de Febvre sobre as relações entre indivíduo e sociedade, entre iniciativa 

pessoal e necessidade social. Para o diretor da Revue de synthèse historique, na 

coletividade se produzem diversos fenômenos que estão na ordem da contingência, 

e não da “necessidade social”.18 Portanto, confere-se mais abertura para o relativo 

e menos para as determinações sociais sobre os indivíduos. 

A relação entre indivíduo e coletividade é explorada por Febvre já no 

prólogo de seu livro, e dá ensejo para a discussão sobre biografia, psicologia e 

história, que certamente é o tema mais explorado pelo conjunto de todas as 

resenhas. Fiquemos com a apresentação de Febvre: 

 

Uma biografia de Lutero? Não. Uma opinião sobre Lutero, nada 

mais. 

Traçar a curva de um destino que foi simples, mas trágico; situar 

com precisão os poucos pontos realmente importantes por onde 

passou essa curva; mostrar de que maneira, sob a pressão de que 

circunstâncias, seu impulso inicial teve de esmorecer, e seu 

traçado original, inflectir-se; colocar assim, acerca de um homem 

de singular vitalidade, esse problema das relações entre o 

indivíduo e a coletividade, entre a iniciativa pessoal e a 

necessidade social, que é, talvez, o problema essencial da 

história: tal foi nosso intuito.19 

 

 Lembremos que Febvre estava incumbido por seu editor de produzir um 

livro sobre Lutero, não necessariamente uma biografia. Não havendo um recorte 

metodológico pré-estabelecido, a escolha do historiador francês foi por uma 

reconstituição analítica da trajetória pessoal de Lutero em conexão com os 

principais eventos que compõem o contexto da Reforma. Aos nossos olhos 

contemporâneos, tanto o perfil do livro, quanto a própria definição de Febvre, em 

trechos como “traçar a curva de um destino”, “situar com precisão os pontos 

                                                             
17 Nesse âmbito, Henri Berr critica abertamente o uso desses conceitos por Charles Blondel, que os 

tomara como sinônonimos. Blondel é autor de Introduction à la Psychologie Collective e era colega 

de Lucien Febve e Marc Bloch na Universidade de Estrasburgo. Para mais informações sobre 

Blondel, conferir o capítulo 2 da presente tese, a seção de resenhas sobre Os Reis Taumaturgos. 
18 BERR, H. Luther et son milieu. A propos du Martin Luther de Lucien Febvre. Revue de synthèse 

historique. Paris, v. 48, n.22, 1929, p. 12-13. 
19 FEBVRE. L. Martinho Lutero, um destino. São Paulo: Três Estrelas, 2012, p. 11. 
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realmente importantes”, “relações entre o indivíduo e a coletividade”, cabem 

perfeitamente em uma definição de biografia histórica.  

Por que então a ênfase em afastar, logo na primeira linha do livro, a ideia de 

uma biografia? A resposta parece estar no significado que o conceito guardava na 

França das primeiras décadas do século XX, no status que o gênero gozava. Henri 

Berr, novamente, descreve que a biografia estava na moda no cenário francês 

daquele momento. Ela permeava o terreno daqueles escritores vulgarizadores da 

história, descompromissados com o métier, com o trabalho com a história como um 

ofício científico. As biografias disponíveis, em sua avaliação, seriam romanceadas, 

desprovidas de objetividade. E exatamente por esse motivo o texto de Lucien 

Febvre, fruto de efetiva operação historiográfica20, não poderia receber a alcunha 

de biografia. 

Augustin Renaudet (1880-1958), um amigo bastante próximo de Lucien 

Febvre,21 abre sua resenha na Revue Historique dizendo que aquele não se tratava 

de um trabalho biográfico.22 Para ele, Febvre se propunha - com o auxílio da 

renovação dos estudos luteranos dos últimos vinte anos - a revelar a vida íntima de 

Lutero, sua personalidade moral e religiosa, e as consequências de sua obra para o 

sentimento cristão e a inteligência alemã. Renaudet é muito fiel à definição que 

Febvre dá de sua obra, como uma não-biografia. Entretanto, seu campo de análise, 

de comparação da obra de Febvre com outras obras sobre Lutero, não é outro senão 

o campo da biografia. Ao lado de tantas biografias sobre Lutero que seriam 

massivas e contraditórias, o livro de Febvre é tido como indispensável, como 

resumo mais penetrante do espírito da obra luterana e de suas influências na história 

moral e intelectual da Alemanha.23 

O conjunto dos resenhistas varia bastante em sua definição da obra, alguns 

tratam naturalmente o livro como “uma biografia de Lutero”, a despeito da predição 

de seu autor, outros reafirmam a autodefinição de Febvre. Em La Gazette de Grande 

                                                             
20 Empregamos aqui o sentido do conceito explorado por Michel de Certeau. Cf. CERTEAU, M. A 

escrita da história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
21 Augustin Renaudet foi historiador do pensamento intelectual e religioso, especialista na 

Renascença Italiana. Ao longo de sua carreira Renaudet será professor da Sorbonne e do Collège de 

France, mas em 1928 era ainda professor da Universidade de Bordeaux. Cf. CERTEAU, M. A 

escrita da história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008; BLOCH, M.; FEBVRE, L. 

Correspondance. Tome I. Nassaince des Annales. 1928-1933.Édition établie et presenté par 

Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 1994, p. 521; http://data.bnf.fr/12316757/augustin_renaudet/. 
22 RENAUDET, A. Revue historique. Paris, v. 159, p. 372-375, 1928. 
23 Ibidem, p. 375. 
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Bretagne, o livro é apresentado como uma “biografia de uma alma”. Pelas mãos de 

Berr, a solução para o impasse de como designar essa obra passa pela formulação 

do tipo “biografia psicológica”. Esse tipo biográfico se distinguiria dos demais por 

não ser romanceado - mesmo possuindo narrativa rica e atrativa no aspecto literário 

- e por estar assentado em vasto e seguro saber.24 A Revue des sciences 

philosophiques et théologiques adota o mesmo tom, ao defini-la como uma 

“biografia psicológica de primeira qualidade, atraente, apaixonante, sem que o 

‘romanceado’ suplante jamais a informação mais sólida”.25 

Associada ou não com o conceito de biografia, a “abordagem psicológica” 

é destacada de forma quase unânime pelos resenhistas, ainda que nem sempre se 

esclareça o significado ou os limites desse conceito. As alcunhas são as mais 

diversas: “estudo da evolução psicológica do monge agostiniano” (Revue 

Germanique); “esforço de psicólogo e de historiador” (Fois et vie); “talento de 

psicólogo” (Lyon Republicaine); “prudência do historiador com a clarividência do 

psicólogo” (Le Populaire). Chama a atenção a distinção promovida nestas 

interpretações entre psicologia e história, não sendo a interpretação empreendida 

por Febvre concebida como parte, como inerente à disciplina história. Ou seja, 

reforça-se o fato de serem disciplinas diferentes, e não da “abordagem psicológica” 

como uma metodologia entre outras próprias da história. 

Henri Hauser, em resenha na Revue critique d’histoire et littérature define 

o livro de Febvre como uma “festa para o espírito”, e abre uma perspectiva 

diferente, pois associa essa relação história-psicologia com a historiografia 

produzida no século XIX. Elogia a capacidade de Febvre de fazer reconstituições 

psicológicas ao estilo da escola romântica, que haviam sido sepultadas da 

historiografia em nome da crítica objetiva. Para ele, é louvável que Lucien Febvre 

cite Michelet e traga um pouco de humanidade para a história, “ressuscitando almas 

do passado em suas próprias experiências morais”.26 Ou seja, o sentido do emprego 

da “psicologia”, sob o ponto de vista de Hauser, parece ser mais de retomada da 

historiografia oitocentista que propriamente de inovação. 

                                                             
24 BERR, H. Luther et son milieu. A propos du Martin Luther de Lucien Febvre. Revue de synthèse 

historique. Paris, v. 48, n. 22, 1929, p. 10. 
25 Tradução da autora. No original:  "cette biographie psychologique est de première qualité, 

attrayante, passionante, sans que cependant le "romancé" suppllé jamais l'information la plus solide." 

GORCE, M. Revue de sciences philosophiques et théologiques. Paris, v. 9, n. 3, 1930, p. 618. 
26 HAUSER, H. Revue critique d'histoire et de littérature. Paris, v. 95, n. 11, 1928, p. 500. 
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Henri Berr, por sua vez, defendeu que Febvre se esforçou para encontrar e 

restituir as vontades e os desejos dos homens, sem se prender a quadros artificiais, 

como fariam muitos historiadores. Resgatou Lutero de uma tradição de estudos a 

seu respeito pobre de realidade. A obra de Febvre seria um exemplo de como um 

historiador pode incorporar a teologia. O modelo de apresentar um “Lutero luterano 

desde 1511”, que teria sido erguido como estátua, nas palavras de Berr, foi abatido 

para deixar surgir um Lutero contraditório. Febvre, diferente de seus antecessores, 

“ressuscitou um Lutero que parece ser o verdadeiro Lutero, ainda mais porque ele 

é diferente do Lutero tradicional. 27   

Na resenha de Augustin Renaudet, essa “abordagem psicológica” estava no 

fato de Febvre ter demonstrado, de forma clara como nenhum historiador o teria 

feito, que Lutero não era um reformador da Igreja em 1517. O Lutero de 1517 era 

um homem piedoso, cuja reforma era profundamente interior. A grande questão 

para Febvre seria que, apesar de estar em um campo de efervescência de ideias 

políticas e sociais, Lutero não poderia ser visto como uma das vozes que clamavam 

por mudanças. Sua interpretação se afasta das que buscavam colar em Lutero o 

rótulo de um revolucionário, de um reformador social e político. Suas 

manifestações afirmariam antes o desejo de proclamar as “descobertas” advindas 

de seu contato íntimo com Deus, de sua alma sairia poemas, e não planos de ação.28 

Por fim, mas não menos importante, observamos que um dos focos das 

resenhas é retratar o livro como uma síntese de diversos estudos luteranos recentes. 

Na Mercure de France ele é apresentado como uma grande obra de revisão, de 

reconstrução, na mesma linhagem de obras como dos alemães Ernst Troeltsch e 

Denifle e do francês Henri Strohl.29 Várias resenhas, como a da Revue d’histoire 

moderne, dão destaque ao diálogo de Febvre com a obra do padre Denifle. Esse 

padre, arquivista do Vaticano, produzira livros de grande repercussão, remodelando 

a pesquisa sobre Lutero. Em seus estudos, no fim do século XIX, Denifle encontrou 

fontes novas, desconhecidas dos estudos luteranos. Publicada em alemão em 1904 

e traduzida para o francês em 1910, a obra Lutero e luteranismo30 sugeria que o 

monge agostiniano vivera sua juventude atormentado pela concipiscentia carnis, 

                                                             
27 BERR, H. Luther et son milieu. A propos du Martin Luther de Lucien Febvre. Revue de synthèse 

historique. Paris, v. 48, n. 22, 1929, p. 6. 
28 RENAUDET, A. Revue historique. Paris, v. 159, p. 372-375, 1928. 
29 SPENLÉ, J. Mercure de France. Paris, v. 297, n. 727, 1928, p. 217. 
30 Cf. DENIFLE. Luther et e luthéranisme. Paris, 1910. 
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ou concupiscência da carne. A partir dali, diversas foram as polêmicas e tentativas 

de mostrar ou os “pecados da carne” ou a “castidade” de Lutero.  

Febvre, por seu turno, trata essa questão como pitoresca e não entra na 

polêmica. Para ele, o padre Denifle teria feito uma interpretação muito restrita do 

conceito de concipiscentia carnis, dando destaque ao impulso e ao desejo sexual, 

enquanto ele também significava ímpeto de fúria, ódio. Em seus próprios termos: 

“Não há motivo, para quem leu Denifle, acompanhou sua argumentação, examinou 

escrupulosamente os textos que ele traz – não há motivo, na verdade, para 

abandonar a tradição nesse ponto”.31 Ou seja, Febvre apontava que, naquele ponto, 

a tradição historiográfica dos estudos luteranos era mais satisfatória que a polêmica 

inovação introduzida pelo padre arquivista. Essa postura do historiador francês é 

elogiada, sobretudo pelos resenhistas da Revue d’Histoire Moderne e da Mercure 

de France. Ambos lembram que Febvre teria adotado a probidade típica de um 

historiador, incorporando as pesquisas de Denifle, mas recusando-se a produzir um 

“romance freudiano” sobre Lutero.  

Na Revue de Sciences Religieuses, E. Champeaux32, aponta que o melhor do 

livro de Febvre é exatamente este trabalho de revisão, a descrição viva de vários 

trabalhos eruditos em torno da legenda que se tornara Lutero. Essa revisão 

permitiria o conhecimento de um “estado atual da questão”.33 Henri Hauser, em 

resenha na Revue Critique d’Histoire et Littérature, também aponta como uma 

inovação a problematização de Febvre a partir de outros trabalhos. Embora, ao 

mesmo tempo, questione se alguns desses problemas já não estariam presentes em 

outros historiadores, fazendo Febvre uma espécie de crítica da crítica. De qualquer 

maneira, esta análise parece-nos significativamente diferente, e muito mais 

receptiva, que a resenha de Hauser sobre A terra e a evolução humana. Em suas 

palavras : “Todo historiador, todo sociólogo deveria ler estas linhas onde se afirma 

o robusto pensamento do autor.” 34  

                                                             
31 FEBVRE, L. Martinho Lutero, um destino. São Paulo: Três Estrelas, 2012, p. 59. 
32 Ernest Champeaux (1870-1936) era jurista e historiador do direito, lecionou na Universidade de 

Estrasburgo. Cf. http://data.bnf.fr/12359886/ernest_champeaux/.    
33 CHAMPEAUX, E. Croniques d'historie des institutions au XVI siècle. Revue des sciences 

religieuses. Strasbourg, v. 3, n. 9, p. 432-446, 1929, p. 433. 
34 Tradução da autora. No original: « Tout historien, tout sociologue devrait lire ces lignes où 

s’affirme la robuste pensée de l’auteur ». HAUSER, H. Revue critique d'histoire et de littérature. 

Paris, v. 95, n. 11, 1928, p. 501. 

http://data.bnf.fr/12359886/ernest_champeaux/
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Note-se aqui que Martinho Lutero, um destino é em quase tudo diferente de 

A terra e a evolução humana (1922). Enquanto um dialoga com a geografia e a 

sociologia, o outro se volta para a psicologia; enquanto um trata de periodização 

ampliada e relações do homem com o meio, de ocupação do solo, do conceito de 

gênero de vida, outro se debruça sobre o indivíduo, sobre um momento específico 

da história, atentando para suas interações com o coletivo, mas com um olhar que 

parte sempre dos sentimentos e ideias desse indivíduo. Duas obras radicalmente 

distintas, mas que compartilham uma característica que nãos nos parece poder ser 

negligenciada.  

Os dois livros de Lucien Febvre da década de 1920, em nossa avaliação, 

estão ancorados, tem sua arquitetura construída a partir de uma síntese. Síntese 

entendida aqui como “estado da arte”, ou “crítica da crítica”, se quisermos usar as 

palavras de Henri Hauser. A mesma construção também encontramos em outra obra 

significativamente distinta, As características originais da história francesa de 

Marc Bloch. Como discutimos no capítulo anterior desta tese, não nos parece que 

essa seja uma questão menor. Se o “espírito da síntese” se expressava de várias 

formas naquele década, para Lucien Febvre e Marc Bloch ele se materializa também 

nesta dimensão de organização do campo historiográfico.  

É importante atentarmos para o fato de que este ato de enunciação, de 

organização, tem uma clara perspectiva de projeção, e não apenas de revisão como 

um primeiro olhar poderia supor. Afinal, aquele que sintetiza precisa selecionar, 

conferir legitimidade a uns e não a outros, delimitar onde determinadas questões 

avançaram e onde não. Consequentemente, o ato de síntese implica na proposição 

de novos problemas para o campo historiográfico, na proposição de novas direções 

a seguir. Poder-se-ia objetar que qualquer autor, ao escrever um texto, faz, de uma 

forma ou de outra, este trabalho de síntese. Mas a questão central aqui é que, para 

nossos autores, Lucien Febvre e Marc Bloch, ela toma uma proporção distinta, 

deixando de ser parte protocolar de uma obra para se tornar principal. Há, portanto, 

uma conexão estreita com o trabalho de edição, e consequentemente de busca de 

direção. Este anseio dos autores ficará muito claro e muito visível a partir de 1929, 

com a publicação da revista Annales, mas, a nosso ver, pode ser percebido desde o 

começo dos anos 1920. Não apenas porque desejassem fundar uma revista 

internacional de história econômica e social desde 1923, mas, como expresso, pela 

própria arquitetura de seus livros.  
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5.2 O PROBLEMA DA FRONTEIRA: O RENO 

 

 

5.2.1 A construção de O Reno 

 

 

 Em 1928, como se viu, Lucien Febvre conclui seu livro sobre Lutero, que, 

ainda que na mesma temática de suas pesquisas, aparecia como um interregno à 

grande obra que pretendia produzir sobre as religiões do século XVI. Mas neste 

mesmo ano Febvre conclui uma encomenda para receber outra, muito diversa e 

distante do desenvolvimento de seus trabalhos naquele momento. Estamos tratando 

de O Reno, livro produzido em parceria com o geógrafo Albert Demangeon e 

originalmente publicado em duas versões, em 1931 e 1935. 

 A proposta de escrever um livro sobre o Reno não foi ideia original de 

Febvre. Ele fora convidado a incorporar-se a um projeto maior, um livro sobre o rio 

patrocinado pela Société générale alsacienne de banque. Em comemoração ao seu 

50º aniversário, o banco fundado em Estrasburgo pretendia produzir uma obra 

representativa de todas as suas áreas de atuação. O livro seria dedicado à economia, 

geografia e história da região renana. Febvre adentrou o projeto por indicação de 

um historiador alsaciano que desistira da empreitada. Indicação que provavelmente 

respondia à sua colocação na faculdade de Estrasburgo, já que os objetos de 

pesquisa de Febvre, como sabemos, não eram relacionados à história da região da 

Alsácia. Antes, sua tese com foco mais regional era dedicada ao Franco-Condado.35 

O fato é que Febvre aceitou a proposta de escrever o livro em parceria com 

o geógrafo Albert Demangeon, diretor da Annales de géographie e membro do 

corpo editorial da própria Annales d’histoire économique et sociale. Sem descartar 

outros interesses, a questão financeira parece ter pesado para Febvre, já que a 

remuneração prevista pela Société Générale, de 25.000 francos, era bastante 

considerável para a época. Importante pontuar também que se tratava de um projeto 

                                                             
35 O processo de construção deste livro foi muito bem estudado e analisado por Peter Schöttler para 

a apresentação de reedição de 1997, de forma que nos apoiamos nela, apontando alguns elementos 

principais. Informações detalhadas podem ser consultadas diretamente na fonte, visto que o texto 

conta com edição brasileira. Cf. SCHÖTTLER, P. Apresentação. In: FEBVRE, L. O Reno: história, 

mitos e realidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
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incomum, um acadêmico renomado, em processo de candidatura ao Collège de 

France, prestando serviços a uma instituição financeira privada, o que, como se 

verá abaixo, não deixou de ser notado pelas resenhas sobre o livro. 

Formalizada a encomenda em 1928, Febvre só começará a efetivamente 

trabalhar no livro em 1930. Momento em que também se decidiu que a parceria 

com Demangeon não seria de escrita e plano de redação conjuntos. Ao contrário, o 

livro uniria duas partes feitas isoladamente pelos autores. Àquela altura, Febvre 

relatava a Marc Bloch e a Henri Berr que trabalhava no livro como quem carrega 

um fardo, associando-o à expressão latina pensum, que no uso francês correspondia 

a um trabalho suplementar imposto como punição. Lembremos que ao aceitar tal 

empreitada o autor precisou se dedicar a uma área que não era diretamente do seu 

domínio, o que lhe exigiria exaustivas cargas de novas leituras 36 

A versão concluída e entregue em 1931 foi publicada em uma edição 

especial, que não foi comercializada, mas distribuída sobretudo a conselheiros, 

colaboradores e clientes do banco. Trata-se de um volume refinado, em tamanho 

ampliado, com ilustrações, mapas e gravuras, do qual sobraram alguns exemplares, 

disponíveis nas seções de obras raras de algumas bibliotecas francesas e alemãs. O 

Reno que de fato chegou a um público leitor mais amplo é uma versão distinta desta 

de 1931. Claramente descontente com o projeto desde o começo, quando a editora 

Armand Colin - que publicava a Annales – manifestou interesse em reeditar o livro, 

Febvre optou por reescrever expressivos trechos de sua parte, no intuito de torná-lo 

menos “didático”. 

Em quatro capítulos, “Os temas do Reno”, “Três imagens, três fermentos”, 

“Das cidades às nações” e “Como se faz e se desfaz uma fronteira”, Febvre busca 

retraçar a história da região renana desde a antiguidade até o período 

contemporâneo. E o faz principalmente a partir de quatro problemas ou ideias-

chaves: I) o Reno não é um dado natural, mas um produto da história humana; II) o 

Reno exerceu um papel de fronteira apenas a partir do século XVI; III) a história 

do Reno é uma história das cidades e das culturas urbanas; IV) o Reno era um rio 

Europeu, nem francês nem alemão, e sim situado entre ambos, entre o leste e o 

                                                             
36 SCHÖTTLER, P. Apresentação. In: FEBVRE, L. O Reno: história, mitos e realidades. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 21. 
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oeste.37 Este último problema, como se verá nas próximas linhas, é o que mais 

suscitou discussão, pois colocava-se frontalmente contra a argumentação do Reno 

como fronteira natural, rio sagrado para a Alemanha. 

 

 

5.2.2 Os leitores de O Reno 

 

 

 Em consequência do fato da primeira edição de O Reno ter sido privada, 

destinada a um público restrito, ela não foi repercutida em resenhas. As exceções 

ficaram a cargo de Marc Bloch, que apresenta o livro na Revue historique em 1932 

e na Annales d’histoire économique et sociale em 1933. O conhecimento da obra 

por um público mais amplo e sua recepção crítica de fato, por meio de resenhas, 

ocorrerá com a segunda edição, de 1935. Desta forma, localizamos38 o conjunto de 

17 resenhas expressas na tabela abaixo, sendo 16 francesas e uma alemã.39 

 

Quadro 12 – Resenhas:  O Reno 

Periódicos Autores Publicação 

Cultura geral   

La Revue de Paris POIRIER, Jean 1936 

Les nouvelles littéraires, artistiques et 
scientifiques 

GEORDES, André 1935 

Revue de lectures  Não identificado 2 1935 

 
Economia 

  

Revue d'économie politique HAUSER, Henri 1935 

 
Geografia 

  

Annales de géographie MEYNIER, André 1935 

Bulletin de la Societé de Géographie de Lille LEQUEUX, A. 1936 

                                                             
37 SCHÖTTLER, P.  Le Rhin comme enjeu historiographique dans l'entre-deux-guerres. Vers une 

histoire des mentalités frontalières. In: _____.  Du Rhin à la Manche : frontières et relations franco-

allemandes au XX siècle. Paris : PUF, 2017, p. 21-46. 
38 Os parâmetros utilizados para construção desse banco de dados estão descritos no capítulo 1 da 

presente tese. 
39 Em sua apresentação do livro, Peter Schöttler menciona, além da resenha de Paul Wentzcke na 

Historische Zeitschrift, que consta em nosso banco de dados, outras duas resenhas, às quais não 

tivemos acesso. Tratam-se de resenhas publicadas por Gottfried Pfeifer na revista Rheinische 

Viertteljahrsblättter (1936) e por Franz Petri na Jahresberichte zur deutschen Geschichte 

(1935/1936). Cita-se ainda uma resenha no periódico inglês Geographical Journal (1935), ao qual 

também não tivemos acesso. 
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La Géographie: bulletin de la Societé de 
géographie  

FLEURY, Jacques 1935 

 
História 

  

Revue historique BLOCH, Marc 1932 

Annales d'histoire économique et sociale BLOCH, Marc 1933 

Annales d'histoire économique et sociale BLOCH, Marc 1935 

Historische Zeitschrift WENTZCKE, Paul 1939 

Revue d'histoire moderne CAHEN, Léon 1935 

 
História / Geografia 

  

Bulletin de la Société des professeurs 
d'histoire et de géographie de l'enseignement 
public  

LEUILLIOT, Paul 1935 

 
Linguística 

  

     Les Langues modernes 
 
Política 

     TONNELAT, Ernest     1935 

La Revue du Pacifique HUGONNOT, Jean 1935 

Revue militaire française     Não identificado 3 1935 

 
Religião 

  

Études  - Publiés par des Pères de la 
Compagnie de Jésus 

LECLER, Joseph 1936 

Total: 17   

 

 

 Quando comparadas às resenhas sobre os outros livros de Lucien Febvre, e 

de Marc Bloch, este conjunto revela algumas singularidades. A mais flagrante é 

quanto ao tipo de revistas nas quais as resenhas são publicadas. Há maior 

concentração de revistas que não se enquadram na categoria de acadêmico-

científicas. Entre essas estão revistas profissionais, ligadas a entidades 

representativas de classes, como os boletins das Sociedades de Geografia ou da 

Sociedade de Professores de História e Geografia. Mas o mais expressivo e 

diferente das outras obras é a presença de revistas de cultura geral e política, cujas 

resenhas representam um terço do total encontrado.  

 Esses periódicos, como La Revue de Paris, Les nouvelles littéraires, 

artistiques et scientifiques e Revue de lectures, eram destinados a um público 

cultivado, mas bastante amplo e bem diferente do público de especialistas, para o 

qual os historiadores acadêmicos franceses da década de 1930 destinavam a maior 

parte de seu trabalho. A própria presença dessas resenhas, portanto, nos dá indício 
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de que, apesar de publicado por uma editora estritamente focada no mercado 

editorial acadêmico, como era o caso da Armand Colin, o livro despertou interesse 

de outros públicos. Para isso, certamente contribui o estilo ensaístico de Febvre. O 

texto, apesar de erudito, é fluido e não conta com os hermetismos que acometem 

textos científicos. Desta forma, promovia-se uma via de comunicação direta com 

um público mais amplo. Esse estilo é destacado por diversos resenhistas, nem 

sempre como um elogio. 

Mais importante que isso para a repercussão do livro fora do círculo de 

revistas científicas certamente foram seu conteúdo e contexto de produção. O livro 

de Febvre e Demangeon não era apenas uma “história do Reno”, mas uma entrada 

direta no problema das relações franco-germânicas, sobretudo em seu âmbito 

político e cultural. Questão, como vimos discutindo ao longo desta tese, marcada 

por uma tradição de tensões, de aproximações e distanciamentos.40 E se o conteúdo 

por si só colocava uma discussão atravessada de polêmicas, naquele momento ela 

se via potencializada. O começo da década de 1930 representava um contexto em 

que o tratado de Versalhes já há muito tempo revelava seus limites. Ironicamente, 

visto de hoje, a Revue de Paris iniciava sua resenha apontando que o problema do 

Reno parecia ter perdido um pouco sua acuidade, já que o "chanceler Hitler" havia 

declarado não desejar modificar as fronteiras do império. E se pergunta se aquele 

livro não seria sinal de tempos novos, após tantas hostilidades. 41 

A presença de periódicos relacionados ao terreno político-militar nesse 

conjunto de resenhas é ainda mais singular e expressiva da marca do contexto 

político na recepção do livro. A Revue du Pacifique, por exemplo, era um periódico 

dedicado à diplomacia e à questão colonial das possessões francesas no Oceano 

Pacífico. Dirigido pelo deputado Léon Archimbaud (1880-1944), que havia sido 

Subsecretário de Estado das Colônias, o periódico trazia, em 1935, artigos de 

diversos políticos relevantes na cena francesa. O governador geral da Indochina 

escrevia sobre "Situação econômica e financeira da Indochina"; o próprio deputado 

                                                             
40 Para esta discussão, cf. ESPAGNE, M.; WERNER, M. La construction d’une référance culturelle 

allemande en France: genèse et histoire (1750-1914). Annales: économies, sociétés, civilisations. 

Paris, 42 année, n. 4, p. 969-992, 1987 ; LEPENIES, W. French-German culture wars. In: The 

seduction of culture in Germany history. New Jersey: Princeton, 2006 ; SCHÖTTLER, P. Du 

Rhin à la Manche : frontières et relations franco-allemandes au XX siècle. Paris : PUF, 2017. 
41 No mesmo número em que é publicada a resenha de Febvre na Revue de Paris, encontramos uma 

resenha de Julien Benda. Cf. La Revue de Paris. Paris, v. 43, mar-abr, 1936. Disponível em: 

www.gallica.bnf.fr. 
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Archimbaud escrevia sobre relações anglo-japonesas. A resenha deste periódico 

afirma que não haveria melhor hora para se produzir uma obra como O Reno. E 

Febvre é apresentado como alguém que possuía todas as credenciais para cumprir 

esta tarefa, posto que era ex-professor de Estrasburgo, atual professor do Collège 

de France e diretor da Enciclopédia Francesa. 

Já a Revue Militaire Française, que pode ser entendida quase como um 

veículo oficial do exército francês, descreveu O Reno como um livro que fazia 

refletir. Publicada mensalmente pela Livraria Militar Berger-Levrault, ela era 

patrocinada (“avec le concours”) pelo Estado Maior do exército. Totalmente focada 

em temas militares, seu índice revela que a maior parte dos artigos eram publicados 

por militares de alta patente, comandantes, coronéis e generais. No número em que 

é publicada a resenha sobre Febvre há artigos como: "A economia alemã e as 

relações com a defesa nacional durante a guerra de 1914-1918"; "Emprego militar 

de avião leve"; "Uma operação moderna na África do Norte (fevereiro-março 

1934)”.42 

Analisando o conteúdo das resenhas publicadas nesses periódicos, 

acadêmicos, profissionais ou de cultura geral, podemos dizer que elas, de maneira 

quase unânime, são muito receptivas ao livro. Evidentemente, os textos chamam 

atenção para aspectos distintos, de acordo com o veículo ao qual se associam, mas 

todos tendentes ao elogio. As exceções ficam por conta da Revue d’histoire 

moderne e da Historische Zeitschrift, com veremos nas próximas linhas.  

As resenhas dos periódicos Revue de lectures, Revue de Paris e Études 

convergiam no diagnóstico de que o livro prestava um importante serviço ao grande 

público. Tratam-no como um livro de eruditos a partir do qual a alta cultura se faria 

acessível aos leitores desejosos de aprofundar os problemas essenciais da política 

europeia.  Na Revue des lectures chega-se a expressar claramente que Lucien 

Febvre e Albert Demangeon, com esta obra, estariam servindo não apenas à causa 

da história e da geografia, mas à causa da paz. 

No âmbito das revistas acadêmico-científicas e profissionais alguns temas 

mais específicos são destacados. Em resenha para a Revue d’économie politique, 

Henri Hauser aponta que Febvre conseguiu fazer uma boa revisão de história 

                                                             
42 Cf. La Revue du Pacifique (1922-1937), disponível em: 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859251p; Revue militaire française (1921-1936), disponível 

em: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328607513.  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859251p
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328607513
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econômica da região por meio de uma linguagem quase poética, mas que não se 

confundiria com uma literatura romanceada. Paul Leuilliot, à época secretário de 

redação da Annales, publica na revista da Sociedade dos Professores de História e 

Geografia uma resenha também bastante elogiosa, valorizando a união entre 

história e geografia e afirmando que não haveria que se incomodar com o “senso 

hipercrítico” de Febvre. Ernest Tonnelat é outro personagem que publica uma 

resenha sem tecer sequer uma consideração crítica. Professor no Collège de France, 

ele fora um dos principais apoiadores das candidaturas de Lucien Febvre a esta 

instituição. Publicada na revista da área de linguística Les langues modernes, a 

resenha de Tonnelat fala quase exclusivamente de Febvre, dedicando apenas um 

parágrafo a Albert Demangeon.  

Outra questão explorada pela maioria das resenhas é a revisão de tradições, 

de questões clássicas sobre o rio proposta na parte de Febvre do livro. Febvre 

mobilizou uma grande literatura sobre o Reno, e posicionou-se de forma crítica a 

ela em vários aspectos.  A valorização desse procedimento aparece na Annales de 

géographie e também na Bulletin de la Société de Geographie de Lille. Mas é sob 

a pena de Marc Bloch que ela ganha mais evidência, tanto na resenha da Revue 

historique quanto da Annales. Ainda no texto de 1932, Bloch aponta que O Reno 

representava um protesto contra os simplismos das “pseudo-fatalidades histórico-

geográficas”.  

A principal tarefa de Lucien Febvre teria sido combater a massa de ideias 

falsas sobre o Reno, exorcizando fantasmas e mitos criados por uma historiografia 

apaixonada. Importante chamar atenção para o fato de que Bloch defende 

abertamente um caráter de imparcialidade da obra. Em sua avaliação, Febvre teria 

se esforçado em informar e compreender, recusando-se a julgar. Na resenha de 

1933, Bloch faz questão de afirmar que apesar de ser uma obra patrocinada por uma 

instituição bancária, ela não guardava traços de propaganda. A seriedade e a 

imparcialidade da obra seriam garantidas pelos próprios nomes de seus autores. O 

mesmo raciocínio é encontrado na Revue de lectures, que aponta que poder-se-ia 

levantar dúvidas sobre a “paternidade moral” da obra ante seu patrocinador, mas os 

nomes de seus autores colocariam a obra acima de qualquer suspeita. 

 O rótulo de imparcialidade, contudo, não é reforçado pelas duas únicas 

resenhas que de fato expressam uma crítica ao livro, a Revue d’histoire moderne e 

a Historische Zeitschrift. Para Léon Cahen, que assina a resenha da Revue d’histoire 
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moderne, Febvre dedica poucas páginas à história contemporânea do Reno, onde 

efetivamente seus principais problemas teriam se dado. O livro é visto como uma 

ocasião para Febvre afirmar-se, colocar-se pessoalmente. Afirmar sua concepção 

de ensino e pesquisa de um tempo integrado e sua repulsa às compartimentações da 

vida produzidas pelos historiadores. Para Cahen, embora seja um livro erudito e que 

ofereça boas sínteses, Febvre carrega na intuição, produzindo uma narrativa 

pessoal, quase romântica e revolucionária. Não se usa o conceito "história 

engajada", mas o sentido parece ser esse. A parte de Demangeon, por sua vez, seria 

o extremo oposto, nada pessoal, objetivo e limitado a descrever temas já 

conhecidos. 

 Essa resenha da Revue d’histoire moderne é inclusive citada na resenha de 

Paul Wentzcke publicada no periódico alemão Historische Zeitschrift quatro anos 

depois. Wentzcke era especialista em história da Alsácia-Lorena e publicou em 

1925 o livro Der Rheinkampf, “A luta pelo Reno”, em que trata da política francesa 

em relação à região renana. O autor alemão sustenta que Febvre e Demangeon não 

seriam fiéis aos fatos naturais e históricos. O livro, em sua avaliação, seria marcado 

por julgamentos rápidos e expressões espirituosas, sustentando ideias não 

condizentes com a realidade. Questiona-se ainda o fato de um banco ter patrocinado 

o trabalho. Nessa resenha Wentzcke também aponta para outra resenha crítica ao 

livro, de autoria de Gottfried Pfeifer (1901-1985), publicada em 1935 na revista 

Rheinische Vierteljahrsblätter, do Instituto de História Regional dos países renanos, 

sediada em Bonn, oeste alemão.43 

Para Peter Schöttler, essa resenha da Rheinische Vierteljahrsblätter refletia 

a opinião da “Escola de Bonn”.44 Essa “escola” representava um tipo de 

historiografia produzida no Instituto de História Regional dos Países Renanos. 

Fundado em 1920 na Universidade de Bonn e dirigido pelo historiador Hermman 

Aubin e pelo linguista Theodor Frings, o instituto buscou uma abordagem 

interdisciplinar para a história renana, associando história, linguística, geografia e 

arqueologia.  A postura dos pesquisadores de Bonn sobre o livro de Febvre foi de 

recusa contundente, crítica ao estilo, acusação de que se trataria de um texto que 

                                                             
43 Como apontado acima, não localizamos a referida resenha, por esta razão ela não compõe a tabela 

de resenhas analisadas aqui. 
44 SCHÖTTLER, P. Apresentação. In: FEBVRE, L. O Reno: história, mitos e realidades. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira: 2000, p. 33-36. 
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interessava aos franceses e que seria contra a realidade dos fatos.  Fiquemos com a 

transcrição de Schöttler da resenha de Gottfried Pfeifer, eloquente por si só: 

 

Pfeifer acentua antes o fato de que o “conteúdo é rico, e o estilo 

utilizado muitas vezes brilhante”. É sobretudo a “parte 

propriamente histórica”, com “seus lampejos de ideias 

espirituais, de paradoxos surpreendentes e de imagens às vezes 

sentimentais”, que é apresentada como um desafio intelectual, 

pois o brilho do estilo esconde “um meio essencial de 

relativização – para não dizer de lavagem cerebral” favorável à 

“tendência” desejada. A essas objeções políticas e intelectuais, 

Pfeifer acrescenta observações sobre o método de Febvre e sua 

escrita. Segundo ele, o historiador francês é um “fabricante de 

atmosfera” que através de uma “hábil composição”, de passes de 

mágica “jornalísticos”, de “imagens melodramáticas”, de 

“ambiguidades tendenciosas” e até mesmo de “falsificações”, 

visa “sugerir” a seus leitores ideias inconciliáveis com a 

realidade histórica.45 

 

A resenha era concluída deixando expresso que o principal erro de Febvre 

teria sido defender a ideia do “Reno europeu”, não reconhecendo que sua identidade 

seria “manifestamente germânica”. 

 

Em outros termos: o erro fundamental da construção histórica 

elaborada por F. [Febvre] reside em sua obstinação em não 

querer reconhecer o único fato de importância decisiva, ou seja, 

a pertinência dos países renanos ao solo cultural e étnico alemão 

[deutscher Volks- und Kulturboden]46 

 

Não há dúvida de que Febvre conhecia os trabalhos sobre história renana 

produzida por esse grupo, entre outras razões, porque em 1929 resenhara o Atlas 

produzido por Hermman Aubin na Annales. Entretanto, não temos indícios de sua 

reação ante essas resenhas alemãs que foram efetivamente as mais críticas a seu 

trabalho.  

Críticas essas que, no contexto de incompreensões mútuas e beligerância 

crescente do início dos anos 1930, talvez não fossem grande surpresa. Mas elas 

claramente atribuem à obra de Febvre uma postura nacionalista francesa exacerbada 

que ela efetivamente não carregava. Aos olhos de autores como Gottfried Pfeifer, 

                                                             
45 SCHÖTTLER, P. Apresentação. In: FEBVRE, L. O Reno: história, mitos e realidades. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 49-50. 
46 PFEIFER, G. Rheinische Vierteljahrsblätter, 6, 1936, Apud. SCHÖTTLER, P. Apresentação. In: 

FEBVRE, L. O Reno: história, mitos e realidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 

Schottler, p. 51. 
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defender uma ideia de Europa para a região renana significava defender os 

interesses franceses. Embora a ideia de Europa unificada não fosse algo simples, 

tampouco ingênuo, naquele momento, não nos parece, pela leitura do Reno e por 

todas as demais posturas de Febvre, antes e após 1945, que a defesa de um Reno 

europeu fosse mero verniz para a defesa de uma postura nacionalista. 

 

 

5.3 O INTELECTUAL REPUBLICANO: A ENCICLOPÉDIA FRANCESA E 

A ANNALES 

 
 

Desde que se mudou para Paris, em 1933, até o início da 2ª Guerra, Febvre 

não publicou um só livro. O último, como vimos, é de 1931, quando ainda estava 

em Estrasburgo, que é apenas reeditado em 1935. Mas esse gap nas publicações 

não representa, de nenhuma forma, uma baixa na produtividade do historiador. Ao 

contrário, ao longo dos anos 1930 Febvre dedicou-se intensamente a quatro tarefas 

que ocuparam sua vida acadêmica: os seminários do Collège de France; a produção 

de resenhas para diversos periódicos; a edição das Annales e a edição da 

Enciclopédia Francesa, que foi um de seus maiores projetos da década. 

No âmbito da Annales, como já mencionamos ao longo desta tese, a atuação 

de Lucien Febvre foi absolutamente intensa. Nas atividades autorais, manifestou-

se com a publicação de artigos, mas sobretudo com a publicação de resenhas, em 

números que hoje nos causam espanto.47 Essa seção de resenhas, destacada por 

Febvre como a mais importante da revista, não raro demandava-lhe resenhas extras, 

por vezes para cobrir buracos de edição. Um trabalho de tal forma extenuante que, 

em meados dos anos 1930, Lucien Febvre passará a contar com a ajuda de uma 

assistente para a produção de resenhas. A austríaca Lucie Varga será, além de 

assistente de Febvre, a primeira mulher a publicar na revista Annales.48 

Mas a Annales demandava-lhe também o trabalho editorial, de revisão de 

artigos e resenhas, algo que fazia com rigor. No âmbito da edição, também havia 

                                                             
47 De acordo com levantamento de Bertrand Müller, entre 1929 e 1945, Lucien Febvre produziu, 

para diversos periódicos, mas principalmente para a Annales, a Revue de Synthèse Historique e a 

Revue Critique d’Histoire et Littérature nada menos que 1134 resenhas, sendo: 430 de 1929 a 1933, 

349 de 1934 a 1938, 355 de 1939 a 1945. Cf. MÜLLER, B. Lucien Febvre, lecteur et critique. 

Paris: Albin Michel, 2003. 
48 SCHÖTTLER, P. Lucie Varga. Les Autorités inivisibles : une historienne autrichienne aux 

Annales dans les années trente. Paris : CERF, 1991. 
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todo o processo de articulação com a editora Armand Colin, com quem Bloch e 

Febvre mantiveram uma relação bastante difícil ao longo de toda a década. E ainda 

havia o processo de prospecção de colaboradores, de novos autores e de divulgação 

da revista, uma atividade que consumia intensa troca de correspondências. 

Particularmente entre 1933 e 1936, quando já estava em Paris e Bloch permanecia 

em Estrasburgo, Febvre assumiu a dianteira da direção da revista, o que também 

significou desentendimentos frequentes entre os dois editores sobre seus rumos. 

Os anos 1932/1933 são extremamente importantes para a carreira de Febvre 

porque marcam não apenas sua eleição para o Collège de France, após sucessivas 

tentativas, mas o convite para dirigir o relançamento de uma das mais importantes 

iniciativas da história da edição francesa, a reedição da Enciclopédia, fundada por 

Diderot no século XVIII. É certamente por meio desse projeto que Febvre mais 

claramente atuou em uma esfera propriamente cultural, para além da ciência. Ainda 

que seus livros-síntese como Martinho Lutero e O Reno, como vimos, tenham 

atingido um público leitor que não necessariamente era formado por especialistas, 

o impacto e a projeção de dirigir a Enciclopédia seria incomparável. Sobretudo, este 

é um tema pouco frequentado, a nosso ver de forma equivocada, quando se analisa 

o conjunto da obra de Lucien Febvre. Em função disso, vale nos determos um pouco 

nele. 

 O projeto da Enciclopédia foi lançado em julho de 1932, pelo Ministro da 

Educação Nacional Francesa, Anatole de Monzie. Monzie era um republicano que 

valorizava a política do consenso, estava promovendo uma Reforma na educação e 

de alguma forma pretendia fazer do relançamento da iniciativa de Diderot uma 

expressão disso.49 A indicação de Lucien Febvre para ser o secretário-geral do 

empreendimento foi feita por Jules Cain, administrador da Biblioteca Nacional, 

ainda em 1932, quando Febvre estava em campanha para o Collège de France. O 

empreendimento foi então erguido como um comitê de utilidade pública, que apesar 

de presidido pelo então ministro, não estava diretamente vinculado ao Estado 

francês e poderia se desenvolver de forma autônoma. 

 Na condição de secretário e posteriormente de diretor geral, a função 

principal de Febvre era a de organizar os volumes, atuando da escolha dos temas à 

                                                             
49 CANDAR, G. Une amitié motrice. Lucien Febvre et Anatole de Monzie. Cahiers Jaurès. Paris, 

n. 163-164, 2002, p. 36. 
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definição dos colaboradores. Cada volume da Enciclopédia contava com um 

organizador diferente, e a escolha desses nomes foi feita pessoalmente por Febvre, 

ainda que encontrando resistências de Anatole de Monzie. Febvre demonstrava não 

estar preocupado com as inclinações políticas ou religiosas dos organizadores, mas 

com seu notório saber sobre o tema. Para o volume I, dedicado à “l’outillage 

mentale”, foram convidados, por exemplo, Paul Montel, Abel Rey e o linguista 

Antoine Meillet.  

Na apresentação do primeiro volume da Enciclopédia, intitulado: “Uma 

enciclopédia francesa: porque, como?”, Febvre retoma a ideia da “Enciclopédia” de 

Diderot e D’Alembert, dizendo tratar-se de uma homenagem involuntária dois 

séculos depois. Cita ainda que vários países como Inglaterra, Itália e Rússia estavam 

editando enciclopédias nacionais, portanto, era chegada a hora da França fazer o 

mesmo.50  

Febvre trabalhou em diversas propostas para a organização de conteúdo dos 

volumes, até chegar à versão final.51 Mas sua atuação não se manifestou apenas na 

organização e seleção. Também redigiu prefácios, nos quais imprimiu seu estilo 

pessoal de escrita, e colaborou para alguns volumes na condição de autor. No 

volume sobre educação, dirigido pelo sociólogo Celestin Bouglé, produziu um 

artigo sobre o Ensino Superior. Já no volume sobre “A vida mental”, dirigida pelo 

psicólogo e seu amigo pessoal Henri Wallon, publicou “Psicologia e História”, que 

na década de 1950 integraria seu livro “Combates pela História” e se tornaria um 

de seus textos mais importantes sobre história das mentalidades.52  

Sobre as características e objetivos da obra, fiquemos com o próprio Febvre:   

 

 

Apesar ou por causa de todos esses bons exemplos, a 

Enciclopédia Francesa não será um dicionário. Informar, obra de 

caridade; ensinar, seu próprio objetivo; ela pretende ser "uma 

obra" e, repitamos com força, quem diz obra diz espírito. - De 

partido? Não. Não ela não está a serviço de nenhuma crença, nem 

política, nem filosófica, nem dogmática. - De nação? Sim e não: 

                                                             
50 FEBVRE, L. Une Encyclopédie française: porquoi, comment ?. In: REY, A.; MEILLET, A.; 

MONTEL, P. (dir.) Encyclopédie française. L'outillage mental : pensée, langage, mathématique 

. Paris, Société de gestion de l'Encyclopédie française : diff. Larousse, 1937, p. 1.04-11. 
51 Para detalhamento das propostas anteriores cf. MÜLLER, B. Entre science et culture : 

L’enciclopédie française dans l’oeuvre de Lucien Febvre. Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, p. 33-

63, 2002. 
52 MÜLLER, B. Entre science et culture : L’enciclopédie française dans l’oeuvre de Lucien Febvre. 

Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, 2002. p. 51. 
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francesa por sua filiação e sua concepção,  ela será ainda mais 

marcada pela preocupação com a ecumenicidade; por uma 

curiosidade por outros povos, outros espíritos, outras formas de 

sentir e pensar; pelo apelo cordial às colaborações externas - às 

habilidades de todos os lugares. 53 

 

 Note-se que Febvre busca diferenciar a enciclopédia dos dicionários e 

apontá-la como uma obra de fato. Nessa distinção observarmos dois pontos 

importante: o primeiro ligado ao mercado editorial francês naquele momento, e o 

segundo ao lugar deste empreendimento no conjunto da obra de Febvre. As 

enciclopédias travestidas em dicionários haviam se mostrado como uma grande 

inovação editorial em fins do século XIX, e encontraram grande sucesso comercial. 

O principal deles foi o “Grande Dicionário Universal do século XIX”, dirigido por 

Pierre Larousse, que entre 1870 e 1930 vendera 150.000 séries completas.54  

O propósito de ensinar e não apenas informar - como esses dicionários mais 

claramente comerciais se restringiriam - se associa com uma concepção de Febvre 

de que aquele era um projeto formativo em sentido bastante amplo dos cidadãos 

franceses. E, por ser formativo, deveria ser compreendido como uma obra, tal qual 

uma obra autoral. De tal forma, que nos parece plausível tratar a Enciclopédia como 

parte da obra daquele que a orquestrou.   

 Michel Trebitsch lança uma hipótese que nos parece interessante para 

compreender a atuação dos acadêmicos no âmbito da Enciclopédia, e que ilumina 

particularmente a atuação de Lucien Febvre. O autor propõe olhar essa atuação a 

partir do conceito de “intelectual republicano”. Esse conceito ajudaria a entender a 

trajetória de diversos acadêmicos, sobretudo dos anos 1930. Trajetórias que não 

poderiam ser facilmente reduzidas ao engajamento ou ao seu contrário, o 

apolitismo. Esses homens participariam da vida da república francesa por uma 

perspectiva bastante distinta do intelectual com engajamento público no sentido 

                                                             
53 Tradução da autora. No original: “En dépit ou en raison de tous ces bons exemples, l’Encyclopédie 

Française ne sera pas un dictionnaire. Renseigner, oeuvre pie ; enseigner, son but propre ; elle 

enttend être « une oeuvre » et, répéton le avec force, qui dit oeuvre dit esprit. – De parti ? Non. Elle 

n’est au service d’aucun credo, ni politique, ni philosophique, ni dogmatique. – De nation ? Oui et 

non : française par sa filitation et sa conception, elle le sera plus encore par un constant souci 

d’ecumenicité ; par un arente curiosité des autres peuples, des autres esprits, des autres façons de 

sentir et de penser ; par un appel cordial aux collaborations du dehors – aux compétences de partout.” 

In: FEBVRE, L. Une Encyclopédie française: porquoi, comment ? In: REY, A.; MEILLET, A.; 

MONTEL, P. (dir.) Encyclopédie française. L'outillage mental : pensée, langage, mathématique 

. Paris, Société de gestion de l'Encyclopédie française : diff. Larousse, 1937, p. 1.04-11. 
54 MOLLIER, J. I. La fabrique éditoriale. Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, 2002, p. 14-15. 
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pleno do termo, como personificado em figuras como Émile Zola ou Jean Paul 

Sartre.55  

O intelectual republicano ajudaria a descrever os acadêmicos que intervém 

na vida da república a partir da ciência, e não da política. Sua participação na vida 

pública da sociedade francesa se faria a partir de seu próprio domínio de saberes 

especializados, colocados à disposição da nação. Entre os ideais que de alguma 

forma unificariam os mais de 500 colaboradores da Enciclopédia, estaria a 

vulgarização da ciência, a concepção de que ela poderia servir à modernização do 

país, à democratização cultural, à construção de bases, de referências, sem 

motivações religiosas ou políticas. Em outros termos, os cientistas, em cada uma 

das suas especialidades, de saúde pública à educação e organização do trabalho, 

atribuíam uma função moral às suas competências particulares. O modelo que 

conduz estes colaboradores à Enciclopédia está, portanto, sustentado em uma visão 

iluminista, de modelo pedagógico, de missão cultural, conduzida por especialistas, 

em defesa do ideário republicano.56 

 Este projeto de tal forma ambicioso, que se projetava como uma 

contribuição efetiva à vida republicana francesa, no momento de sua concretização 

em vendas e leitores, mostrou-se bastante limitado. Febvre lançara a ideia de que a 

Enciclopédia Francesa seria ininterrupta e sem data limite de publicação, pois havia 

criado um mecanismo de atualização constante das informações recentes. A 

interrupção, no entanto, foi logo em 1939, com a ocupação de Paris pelas tropas de 

Hitler. As edições chegaram a ser retomadas após a guerra, mas tiveram fim 

definitivo em 1966. O fato é que desde os primeiros anos o projeto encontrou 

diversas dificuldades, chegando em 1939 como apenas 11 volumes publicados, ante 

as mais de duas dezenas previstas. Entre os principais problemas estão situações 

exógenas à organização, ligadas à política e à questão financeira.  

                                                             
55 Christophe Charle, em diversas de suas obras, representa essas figuras do intelectual francês, 

demonstrando seu processo de construção desde o século XIX. A figura do intelectual engajado teria 

se cristalizado particularmente a partir do Affaire Dreyfus – movimento em defesa de um sub-oficial 

do Estado Maior do exército francês falsamente acusado de traição – onde o combate intelectual se 

tornou um combate político efetivamente, dividindo a classe de universitários entre dreyfusards e 

antidreyfusards. Para Charle, haveria uma continuidade dos combates dos intelectuais de esquerda 

franceses, de fins do século XIX até os anos 1960, marcadas por tentativas de aproximação com o 

povo, da defesa de democratização do ensino às manifestações e assinaturas de manifestos em defesa 

de direitos universais. Cf. CHARLE, C. Nouvelles représentations et nouveuaux combats. In:_____. 

CHARLE, C. Les intellectuels em Europe au XIX siècle. Essai d’histoire comparée. Paris: Seuil, 

2001, p. 285-361. 
56 TREBITSCH, M. Une entreprise républicaine . Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, p. 65-78, 2002. 
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Como bem destaca Jean-Yves Mollier, um empreendimento dessa monta 

demandava um volume de recursos muito considerável, na casa de milhões de euros 

em números atuais. A cadeia editorial de uma enciclopédia nos anos 1930, como os 

concorrentes e antecedentes demonstravam, já envolvia muito mais que impressão, 

passando por larga escala de propaganda à administração de vendedores e 

distribuidores. Volume de recursos e envergadura absolutamente profissional, dos 

quais A Enciclopedia Francesa não dispunha. Tampouco dispunha, no momento de 

sua efetivação, de apoio estatal como tivera à época de sua concepção por Anatole 

de Monzie.  O Front populaire - frente de esquerda que assumira o governo francês 

entre 1936 e 1938 - não conferiu grande atenção ao empreendimento, embora o 

próprio Febvre, assim como Bloch e a maioria dos autores da Enciclopédia, fossem 

apoiadores do Front populaire.57 Assim, ainda que nascida com o aval de um 

Ministro da Educação, contando com colaboradores especialistas e também de 

renome entre o grande público, como frequentadores de revistas de política e 

cultura, a Enciclopédia Francesa transformara-se em “um gigante com pés de 

barro”.58  

Se durante o governo do Front populaire a situação da Enciclopédia já não 

correspondia às iniciativas que se haviam criado, com a derrota francesa e a 

ocupação alemã o projeto se tornará inviável. Tanto Lucien Febvre quanto Anatole 

de Monzie buscaram formas de manter o empreendimento a partir de 1940, ainda 

que com estratégias bastante distintas. Monzie cogitou construir um acordo com o 

novo governo, buscando realizar uma Enciclopédia franco-alemã. Febvre reagiu 

com veemência a essa proposta: “A sorte da Enciclopédia depende da opinião 

daqueles que a fazem e daqueles que a seguem, e aqueles que a amam não querem 

detestá-la.”59 Para o autor, qualquer coisa que se assemelhasse a uma pactuação 

com o poder vigente colocaria o projeto em descrédito, tanto do ponto de vista de 

seus colaboradores quanto de seus leitores, marcadamente antifascistas. Se por um 

lado fica evidente a recusa de Febvre em se submeter a qualquer tipo de acordo com 

                                                             
57 TESNIÈRE, V. L’encyclopédie française de Lucien Febvre. In: VIGNA, X ; VIGREUX, J ; 

WOLIKOW, S. Le pain, la paix, la liberté. Expériences et territoires du front populaire. Paris : 

Éditions Sociales, 2006, p. 153. 
58 MOLLIER, J. La fabrique éditoriale. Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, p. 11-31, 2002. 
59 Tradução da autora. No original: “Le sort même de l’Encyclopédie, écrit-il, « dépend de l’opinion 

qu’ont d’elle et ceux qui la font, et ceux qui la suivent, et ceux qui l’aimant, ne veulent pas la détester 

». Febvre, citado por, WESSEL, Marlon. Entre liberté et servage. Lucien Febvre, l'encyclopédie 

française et l'Occupation allemande. Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, p. 155. 
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o governo de Vichy instaurado, por outro, a decisão de interromper as publicações 

não foi imediata. Febvre cogitou lançar um volume, aquele coordenado por Julien 

Cain, que não contrariasse o estatuto dos judeus60, já que nenhum dos colaboradores 

previstos para o volume estariam previamente impedidos, por não possuírem 

ascendência judaica.  Mas a decisão final será, em 1941, pela interrupção definitiva 

da publicação, com a constatação de Febvre que não haveria como continuar sem 

negar o “espírito republicano” da Enciclopédia.   

A interrupção definitiva da Enciclopédia é tomada pouco antes de outra 

decisão em direção oposta, a da continuidade dos Annales. Uma decisão, ressalte-

se, que ia na contramão de quase todas as publicações do gênero, que decidiram ou 

foram constrangidas a interromper momentânea ou definitivamente as publicações. 

A partir de 1941, com o estatuto dos judeus vigente, a revista Annales não poderia 

subsistir com a presença de Marc Bloch como seu co-diretor. E a decisão 

encaminhada por Febvre, ante a qual Bloch impõe muita resistência, é de continuar 

a publicá-la sob direção única. A argumentação de Bloch, em carta de 26 de junho 

de 1941, quando já havia deixado Paris e sido nomeado para a Universidade de 

Montpellier, é eloquente: 

 

E, a esse respeito, como é difícil meu amigo, quando estamos 

longe, de entendermos um ao outro! Você me conta sobre Hauser 

que, você diz, teve que sofrer muito mais "vexações pessoais" do 

que eu. Sem dúvida eu tenho passado quase ileso a essas 

vexações. Não vou negar que é sempre agradável evitar esses 

inconvenientes. E, no entanto, isso conta? Isso contaria para 

você? Isso importa para mim? E eu não sei que as injustiças que 

sofro ou que ainda posso sofrer, você sofreria ainda mais que eu? 

Não. Não há entre o seu destino e o meu, entre a sua angústia e a 

minha, senão uma diferença (eu não sei nada sobre Hauser a esse 

respeito). É verdade que ela é grande. Ela não se relaciona com 

nossa pessoa ou com nossos sentimentos. Ela reside no fato de 

que o futuro dos meus filhos me tortura, e que o futuro do seus 

não está em questão, assim como o de todos os outros franceses.61 

                                                             
60 O estatuto judaico foi a primeira grande medida antissemita do regime de Vichy. Assinado pelo 

Maréchal Pétain em 3 de outubro de 1940, ele proibia que todo indivídio que tivesse mais de dois 

avós judeus de trabalhar no governo, no serviço público, no poder judiciário, nas forças armadas, na 

imprensa e no magistério. Cf. RIDING, Alan. Paris, a festa continuou. A vida cultural durante a 

ocupação nazista, 1940-4. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 
61 Tradução da autora. No original: “[...] Et, à ce propos, qu’il est donc difficile mon ami, quand on 

est loin, de se comprendre l’un l’autre ! Vous me parlez d’Hauser qui, me dites-vous, a eu a souffrir 

bien d’autres “vexations personelles” que moi. Sans doute en ai-je été a peu près idemne, de ces 

vexations. Je ne nierai pas que’il me soit toujours agréable d’éviter ces désagréments. Et pourtant, 

est-ce que cela compte, cela ? Est-ce que cela compterait pour vous ? est-ce que cela compte pour 

moi? Et ne sais-je pas que les injustices dont je souffre ou dont je pourrais souffrir, vous en 
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Não nos compete aqui adicionar mais um posicionamento sobre essa 

decisão, sobre o que ela representaria do ponto de vista político e moral da figura 

de Lucien Febvre, mas assinalar alguns aspectos importantes. Certamente diversas 

nuances recobrem a decisão de Febvre, e não nos parece incorreto dizer que a 

manutenção da revista lhe trouxe alguma vantagem no pós-guerra, quando todos os 

periódicos precisavam se reconstruir e a Annales mantinha uma estrutura, ainda que 

mínima. Mas, em nenhum sentido, fazemos coro a insinuações de uma atitude 

antissemita ou colaboracionista da parte de Lucien Febvre. Seus diversos escritos, 

seu ideário de uma Europa mais plural, como vimos acima com o Reno, sua 

trajetória acadêmica, inclusive com assinatura de petições contra o nazismo, dão 

provas suficientes de que tais insinuações são incorretas.  

A questão central é que Febvre inicialmente tentou manter de pé seus dois 

projetos, terminando por encaminhar duas soluções distintas, encerramento da 

Enciclopédia e manutenção da Annales. A nosso ver, ambas derivam de sua 

concepção do papel dos acadêmicos, do cientista na vida pública, como colocamos 

acima. Febvre concebeu como uma possibilidade de resistência, de manutenção do 

ideário de vida francês com a continuidade de seu trabalho. Entendia que podia 

servir à nação do ponto de vista intelectual. Com a Enciclopédia isso se mostraria 

particularmente difícil, seja pelo caráter mais contemporâneo de seu conteúdo, seja 

pelo tamanho do projeto, com diversos colaboradores e recursos envolvidos. Mas 

na Annales, uma revista de história, vislumbrou essa possibilidade, ainda que à 

custa da participação de Bloch com pseudônimo.  

Evidentemente, essa não foi uma postura facilmente compreendida por seus 

contemporâneos. Uma carta de Henri Hauser - ele próprio judeu e naquele momento 

refugiado em Rennes - a Lucien Febvre em 1942, nos dá demonstração dessa 

ambiguidade, que mescla dúvida sobre o ato e congratulação pela proposição de um 

determinado tipo de resistência: 

 

                                                             
souffririez encore beaucoup plus que moi ? Non. Il n’y a entre votre sort et le mien, entre vos 

angoisses et les miennes, qu’une différence (je ne sais rien, à cet égard, d’Hauser). Il est vrai qu’elle 

est de taille. Elle ne tient pas à nos personnes, ni à nos sentiments. Elle reside en ceci que l’avenir 

de mes enfants me torture et que l’avenir de vôtres, n’est pas plus en balance que celui de tous les 

autres Français.” In: BLOCH, M.; FEBVRE, L. Correspondance. Tome III. Les Annales en crisis. 

1938-1943. Édition établie et presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003b, p. 151. 
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Obviamente, há uma espécie de capitulação diante dos 

Glozéliens62 e seus colaboradores. Sim. Mas tudo pesado, isto 

parece-me dominar todas as considerações sentimentais e os 

mais respeitáveis direitos. Como você diz, está prestando um 

serviço, maior que nós podemos prestar (quando a idade e a 

situação não nos permite outra coisa) para nossa França, 

provando, através da ação, que o pensamento francês não está 

morto e não quer morrer. Publicar um número [...] de revista é 

uma forma de vencer as pulsões de morte.63 

 

 

5.4 A RELIGIÃO NO SÉCULO XVI: O PROBLEMA DA DESCRENÇA 

 

 

5.4.1 A construção de O problema da descrença no século XVI 

 
 

 O contexto da guerra e da ocupação alemã na França, de alguma forma, 

recoloca Lucien Febvre sob outro paradigma. Entre 1931 e 1939, como vimos, seu 

trabalho foi marcadamente editorial. A publicação de seu último livro autoral 

datava de 1931-1933, com O Reno. Diante da nova configuração, de interrupção da 

Enciclopédia e expressiva redução do ritmo de publicação da Annales, Febvre se 

voltará para sua pesquisa individual sobre a religião no século XVI, à qual se 

dedicava desde a década de 1920, mas sobre a qual ainda não havia produzido um 

livro seminal. Um trabalho que se concretizará em 1942, com a publicação de O 

Problema da descrença no século XVI.  Livro que, hoje, talvez seja um dos mais 

conhecidos de Lucien Febvre, aquele que coroaria sua abordagem de história das 

mentalidades. 

                                                             
62 “Glozéliens” é uma referência utilizada para se referir discretamente ao governo de Vichy, 

bastante conhecida no meio erudito da época. Cf. WESSEL, M. Entre liberté et servage. Lucien 

Febvre, l'encyclopédie française et l'Occupation allemande. Cahiers Jaurès. Paris, n. 163-164, p. 

157. 
63 Tradução da autora, no original: “Il y a évidemment là une sorte de capitulation devant les 

Glozéliens 18 et leurs collaborateurs. Oui. Mais, tout pesé ceci me paraît dominer de haut toutes 

considérations sentimentales, et jusqu’aux droits les plus respectables. Comme vous le dites, c’est 

rendre actuellement un service, le plus grand que nous puissions rendre ( quand l’âge et la situation 

ne nous en permetent pas d’autres ) à notre France, que de prouver, par l’action, que la pensée 

française n’est pas morte et ne veut pas mourir. Faire paraître […] un numéro de revue […] c’est 

une manière de victoire contre les puissances de la mort.” BLOCH, M.; FEBVRE, L. 

Correspondance. Tome III. Les Annales en crisis. 1938-1943. Édition établie et presenté par 

Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003b, p. 149. 

 



214 

 

Assim como A terra e a evolução humana e A sociedade feudal, este livro é 

publicado na coleção A evolução da humanidade, com o volume número 53 e 

prefácio de Henri Berr. Havia previsão, pelos frontispícios da coleção, de que dois 

volumes, de autoria do próprio Febvre, antecedessem a publicação de O Problema 

da Descrença. Um que corresponderia ao número 51, dedicado às grandes correntes 

intelectuais da Renascença, com foco no humanismo, e outro dedicado às religiões 

do século XVI, com foco na Reforma, e que corresponderia ao número 52. Nenhum 

dos dois, entretanto, foram publicados. 

Febvre trabalhava para a construção de um livro com esta temática, 

interrompendo e retomando os trabalhos. A menção a seus trabalhos sobre “A 

religião de Rabelais” aparece antes mesmo da publicação do livro sobre Lutero. Em 

1927, Febvre já enuncia a Henri Pirenne seu trabalho em curso, demonstrando 

tratar-se na verdade de uma investigação sobre as condições e limites da 

religiosidade no século XVI: 

    

“A religião de Rabelais” está quase terminada, mas restam 

ainda 2 capítulos para redigir. Este será um livro bastante 

bizarro, para dizer a verdade um estudo sobre as condições da 

vida religiosa no século XVI, na França talvez seja original em 

algumas partes, interessante para mim em todo caso, e que me 

mostrou a que ponto nós verdadeiramente ignoramos esta 

história religiosa de um século sobre o qual tanto escrevemos. 

Mas sempre do mesmo ponto de vista: católicos contra 

protestantes, protestantes contra católicos ...64  

 

 

Febvre localizava aqui seu trabalho como próximo da história da religião, 

mas note-se que para se colocar em uma posição bastante distinta, já que seus 

interesses ultrapassavam o tema correntemente estudado sobre religião no século 

XVI, as disputas entre católicos e protestantes. E se este era o tema mais 

frequentado pela historiografia, ao propor um problema distinto, sobre as 

“condições da vida religiosa”, coloca-se em uma condição de originalidade. Mas 

                                                             
64 Tradução da autora. No original: “La religion de “Rabelais” est à peu près terminée, mais il reste 

encore 2 chapitres à rédiger. Ce sera un livre assez bizarre, à vrai dire une étude sur les conditions 

de la vie religieuse au XVI siècle, en France peut-être originale en parties, interessante pour mois en 

tous cas, et qui m’a montré à quel point nous ignorions vraiment cette histoire religieuse d’un siècle 

sul lequel on a tant écrit. Mais toujours du même point de vue : catholiques contre protestants, 

protestants contre catholiques ....” LYON, B.; LYON, M. The birth of Annales History: the letters 

of Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-1935). Bruxelles: Comission Royale 

d’histoire, 1991, p. 87. 
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chama atenção que Febvre localiza esta situação para a França, ou seja, parece 

reconhecer em outras comunidades historiográficas exploração semelhante à que 

pretendia para seu trabalho. 

Já em 1930, Febvre faz uma alteração conceitual na definição de seu objeto 

de trabalho. O que chamava de condições de religiosidade se amplia para condições 

e limites de pensamento. Novamente a Henri Pirenne, revela: “Ainda estou no 

Rabelais (que não é Rabelais, você sabe, mas o grande problema das condições e 

limites do livre pensamento no século XVI.) Isso é apaixonante e infinito.”65 A 

menção a esta ideia de que o livro não tratava de Rabelais, mas de um estudo das 

crenças no século XVI, é incorporado por Febvre na própria introdução no livro, 

em um movimento semelhante ao que já fizera em sua introdução a Martinho 

Lutero, um destino. O mesmo estilo de aviso ao leitor, que em 1928 está ligado ao 

conceito de biografia, em 1942 é associado com o conceito de monografia, e 

exposto pelo autor logo nas primeiras linhas do livro:  

 

Que o título deste livro não desoriente, portanto, o leitor. Amo 

Rabelais. Mas a presente obra não é a homenagem de um leitor 

curioso a um autor que o diverte. Não é, em outros termos, uma 

monografia rabelaisiana. É, em intenção e em sua ambiciosa 

modéstia, um ensaio sobre o sentido e o espírito do nosso século 

XVI.66 

 

 

Em seu prefácio, Henri Berr também defendia o fato de não se tratar de uma 

monografia. Um livro como aquele poderia figurar na coleção A evolução da 

humanidade por ser um exemplar de síntese histórica e não apenas um trabalho 

monográfico. Ainda Febvre, nas últimas linhas da introdução, reafirmava o que seu 

livro não seria: 

  

Monografia de um homem, Rabelais? Por maior que fosse esse 

homem, não a teríamos escrito. Investigação de um método ou, 

mais precisamente, exame crítico de um complexo de problemas 

                                                             
65 Tradução da autora. No original: “Je suis toujours dans Rabelais (qui n’est pas Rabelais, vous le 

savez, mais le gros problème des conditions et de limites de la libre pensée au XVI siècle). C’est à 

la fois passionant et infini.” LYON, B.; LYON, M. The birth of Annales History: the letters of 

Lucien Febvre and Marc Bloch to Henri Pirenne (1921-1935). Bruxelles: Comission Royale 

d’histoire, 1991, p. 120. 
66 FEBVRE, L. O problema da incredulidade no séc. XVI: a religião de Rabelais. São Paulo: Cia 

das Letras, 2009, p. 29. 
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históricos, psicológicos e metodológicos: isso pareceu valer um 

esforço de dez anos.67  

 

O estilo de crítica ácida e impiedosa, por vezes mesmo injusta de Lucien 

Febvre se revela também em O problema da descrença no século XVI, e seu 

principal alvo é o historiador Abel Lefranc. Historiador especialista em 

Renascimento, professor do Collège de France desde 1903, ele é citado por Febvre 

ao longo de toda a obra e descrito como “príncipe dos estudos rabelaisianos”. 

Febvre elaborava suas formulações contra as teorias de Abel Lefranc há quase vinte 

anos.68 E nos aponta claramente que seu livro era diretamente fruto da introdução 

ao Pantagruel, de Rabelais, publicada por Lefranc em 1922. Em seus próprios 

termos, a leitura dessa introdução o teria deixado em estado de choque, a ponto de 

fazer um livro para levantar, por reação, os problemas da incredulidade.69 O que 

parece ir ao encontro da tese defendida por Bertrand Müller, de que os livros de 

Lucien Febvre poderiam ser compreendidos como resenhas ampliadas, já que 

estariam sempre sendo produzidos em reação direta a uma determinada questão ou 

proposta específica previamente construída.70 

Diversos estudiosos, sobretudo críticos literários do século XIX, 

endossavam a tese do ateísmo do humanista Rabelais. Lucien Febvre, ao contrário, 

não só questionará o ateísmo, mas demonstrará a religiosidade de Rabelais. O 

caminho argumentativo de Febvre neste livro foi construído a partir de análise 

conceitual, da linguística e da literatura. Propondo recuperar o sentido dos conceitos 

em seu próprio tempo, demonstrou que, mesmo os homens letrados do século XVI 

não dispunham de conceitos para expressar ateísmo ou agnosticismo. Mesmo que 

encontre registros da palavra “ateu”, para Febvre ela não encontrava um sentido 

definido, mas flutuante, que não se associava à semântica da descrença.71 A 

                                                             
67 FEBVRE, L. O problema da incredulidade no séc. XVI: a religião de Rabelais. São Paulo: Cia 

das Letras, 2009, p. 35. 
68 Em uma das reuniões de sábado organizadas em Estrasburgo, em 24 de novembro de 1923, que 

contou com a presença de Henri Pirenne, Febvre expôs sua crítica publicamente a Abel Lefranc. Cf. 

FEBVRE, L. De la "Revue de synthèse" aux "Annales". Lettres à Henri Berr. Presentées et 

annotées par Jacqueline Pluet et Gilles Candar . Paris: Fayard, 1997, p. 156. 
69 FEBVRE, L. O problema da incredulidade no séc. XVI: a religião de Rabelais. São Paulo: Cia 

das Letras, 2009, p. 31. 
70 MÜLLER, B Lucien Febvre, lecteur et critique. Paris: Albin Michel, 2003. 
71 LOPES, M. Lucien Febvre reformador: notas em torno de O problema da descrença no século 

XVI. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 10, dez-2012, p. 234. 
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abordagem de Febvre, no que definia como uma tentativa de não produzir uma 

análise anacrônica, é dirigida não apenas pelo que Rabelais podia livremente 

propor, mas para a maneira pela qual era possível que seus contemporâneos o 

tivessem lido. Ou seja, quais condições de recepção de sua obra estavam 

disponíveis no século XVI. 

 

 

5.4.2 Os leitores de O problema da descrença no século XVI 

 

 

 O problema da descrença no século XVI tornou-se o grande clássico de 

Lucien Febvre, provavelmente seu livro mais conhecido. Entretanto, no âmbito da 

recepção imediata por meio de resenhas, a situação é bastante distinta. De toda a 

obra de Febvre aqui analisada, este foi o livro menos resenhado. Em nosso 

levantamento, encontramos apenas 8 resenhas, como demostra o quadro abaixo, em 

claro contraste com os números dos livros anteriores.  

 Fundamental, contudo, é esclarecermos que esta discrepância está muito 

mais associada com o contexto de publicação que com a proposta da obra. O livro 

veio a público em 1942, portanto, em uma Europa esfacelada pela guerra, sob uma 

Paris ocupada, na qual boa parte dos periódicos, sobretudo as revistas acadêmicas, 

haviam parado de circular. Além do que, vários intelectuais próximos e possíveis 

resenhistas, estavam mobilizados na resistência, presos ou mortos, como Marc 

Bloch e Maurice Halbwachs, para ficarmos em apenas dois nomes. Exemplo 

bastante evidente é a resenha da L’Année Sociologique, que só é publicada em 1950, 

com a reunificação da revista após sua divisão em cinco sérites. Nesse âmbito, uma 

ausência importante é a Revue Historique, que até então havia publicado resenhas 

sobre todas as obras de Lucien Febvre e Marc Bloch. 
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Quadro 13 – Resenhas: O Problema da descrença no século XVI 

Periódicos Autores Publicação 

Ciências sociais    

L'Année sociologique DUVIGNAUD, Jean 1950 

 
História  

 

Annales du midi: revue de la France méridionale CALMETTE, Joseph 1944 

Mélanges d'histoire sociale BATAILLON, Marcel 1944 

Bibliothèque de l´École des chartes FRANÇOIS, Michel 1944 

 
História / Filologia  

 

Revue belge de philologie et d'histoire CHARLIER, Gustave 1944 

 
História / Filosofia  

 

Revue d'histoire de la philosophie GANDILLAC, Maurice de 1943 

 
História / Religião  

 

Revue d'histoire de l'Église de France JOURDA, Pierre 1943 

 
Notícias cotidianas  

 

Le Journal (Paris) BOISSY, Gabriel      1943 

Total: 8  
 

  

 

 Se por um lado o número de resenhas é pequeno comparado ao cenário das 

publicações anteriores, o conteúdo da recepção lhe é inversamente proporcional. 

Salvo algumas divergências pontuais, todas as resenhas são amplamente favoráveis. 

O livro é tratado pela revista de história regional Annales du Midi e pela erudita 

revista de filologia da Bibliothèque de l´École des chartes como um monumento, 

que convidaria a repensar as convicções tanto pelos fatos abordados quanto pelo 

método de investigação. Ambas ressaltam o fato de o livro de Febvre ser um 

exercício contra o anacronismo.  

Na Revue d'histoire de l'Église de France, em uma longa resenha, a fuga do 

anacronismo como princípio metodológico também é muito destacada. Na 

avaliação de seu resenhista, o crítico e professor de literatura francesa Pierre Jourda 

(1898-1978)72 o principal mérito de Febvre teria sido apreender o “sentido de uma 

época”, não julgar o século XVI com os olhos dos contemporâneos do século XX. 

                                                             
72 Cf. http://data.bnf.fr/fr/12334277/pierre_jourda/ 
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Jourda chega mesmo a classificar o livro como uma “obra de mestre”, cujos efeitos 

seriam profundos e marcariam época.  

 Outra questão que não escapou a diversos resenhistas é o estilo de Lucien 

Febvre, marcado pela “verve plena de fogo”. Lembremos que naquele momento, 

entre 1942 e 1944, Febvre era um historiador já amplamente conhecido da 

comunidade intelectual francesa, não apenas por suas obras, mas pelas posições que 

ocupava, como se viu até aqui.  Na Revue belge de philologie et d'histoire 

destacava-se a vivacidade do texto associada com a sutileza do tratamento das 

fontes, e Febvre é tratado como um “Michelet do franco-condado”. A Revue 

d'histoire de la philosophie assim define o “estilo Febvre”: 

 

Pouco preocupado com a exposição acadêmica, este erudito 

inconteste se apresenta voluntariamente como um homem de 

humor. Seu estilo é o do perpétuo diálogo animado, que deixa 

seguir o caminho do que, em geral, nos ensinam a 

cuidadosamente dissimular: a estrutura do livro, os meandros da 

descoberta, o casual e a tergiversação.73 

 

 

 Destes oito resenhistas, destaca-se a presença de Marcel Bataillon (1895-

1977), historiador especialista em história espanhola que já havia colaborado na 

produção de A terra e a evolução humana (1922). Bataillon escreveu uma resenha 

para a Annales de 1944 que, como sabemos, havia mudado de título para ser 

publicada como Mélanges d’histoire sociale. A resenha é uma das maiores desse 

conjunto, com 14 páginas, visto que a maior parte das outras tem até 9 páginas.  

O livro é apresentado antes de tudo como uma lição de método, afinal, o 

objetivo de Febvre seria menos oferecer informações novas e específicas sobre o 

tema e mais motivar a compreensão de uma época. E um método que pretendia “nos 

prevenir contra o anacronismo”.74 Bataillon levanta várias questões de como 

interpretar obras literárias e mentalidades, e sugere que, um campo de pesquisa que 

se abria a partir dali era tentar investigar porque o século XIX produziu uma 

                                                             
73

 Tradução da autora. No original: "Peu soucieux d'exposition académique, cet érudit incontesté se 

présente volontiers comme un homme d'humeur. Son style est celui d'une perpétuelle conversation  

rebondissante, et qui laisse suivre à la trace ce qu'on nous enseigne en géneral à soigneusement 

dissimuler: l'échafaudage du livre, les meandres de la découverte, l'occasionnel et le diverstissant." 

GANDILLAC, M. Revue d'histoire de la philosophie. Paris, v. 36, 1943, p. 375) 
74 Tradução da autora. No original: “L. Febvre nous met em garde contre l’anachronisme”. 

BATAILLON, M. Mélanges d'histoire sociale. Paris, v. 5, n. 5, 1944, p. 14. 
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interpretação sobre o século XVI como precursora do racionalismo moderno. 

Interpretações como a de Michelet, segundo Bataillon, teriam contribuído para uma 

concepção de Renascimento como o oposto da Idade Média, e para a construção de 

“interpretações deformadas de Rabelais e Cervantes. Febvre, em sua avaliação, 

poderia se dedicar a este estudo, que “seria um banho de século XIX e de 

romantismo”.75 

Também se destaca nesta lista Jean Duvignaud (1921-2007), que em 1950, 

data da resenha na Année sociologique, ainda era bastante jovem, mas trilhará um 

caminho importante na sociologia francesa. Duvignaud se dedicou, entre outras 

coisas, à sociologia do teatro e da festa, e foi fundador da revista Arguments nos 

anos 1950, junto com Edgar Morin, e da Théatre Populaire, com Roland Barthes. 

Discípulo de Georges Gurvicht, seu primeiro livro é de 1965, uma sociologia do 

teatro. Além disso prefaciou livros de Maurice Halbwachs (La mémoire collective), 

Roger Bastide (Le candomblé de Bahia, com Fernando Henrique Cardoso) e 

Gilberto Freyre (Terres du sucre).76  

Na Année sociologique, o autor faz uma resenha entusiasta do livro de 

Febvre. Apontando-o como uma contribuição à antropologia concreta, como 

exemplo de pesquisa sobre a “sensibilidade histórica”.  Em sua avaliação, O 

problema da descrença obrigaria a uma revisão na cultura nacional francesa, que 

tendia a projetar Rabelais como reflexo de sua obra, marcado pessoalmente pela 

irreverência e pelo deboche, tal qual já havia se pintado um “Maquiavel 

maquiavélico”. Duvignaud valoriza o esforço de Febvre em demonstrar que os 

homens do passado não poderiam ser compreendidos sem a experiência histórica e 

as “estruturas ideológicas e práticas” nas quais estão inseridos. Valoriza o fato de 

que Febvre não está focado em buscar um precursor, incutindo-lhe uma “concepção 

do futuro” que o passado não poderia ter. 

E nesse ponto é interessante contrastar essa postura da Année sociologique 

com a expressa na Revue belge de philologie et d'histoire, uma revista de história e 

filologia em sentido mais estrito. O historiador belga Gustave Charlier (1895-1959), 

especialista em história da literatura,77 autor da resenha nesse periódico, chama 

                                                             
75 BATAILLON, M. Mélanges d'histoire sociale. Paris, v. 5, n. 5, 1944, p. 24-26. 
76 Cf. http://data.bnf.fr/fr/11886214/jean_duvignaud/ 
77 Cf. MORTIER, R. Gustave Charlier (20 juillet 1885 — 8 avril 1959). Revue belge de philologie 

et d’histoire, vol. 37, no 3, 1959, p. 914-918. 
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atenção exatamente para o fato de que, seguindo ao pé da letra essa concepção de 

Febvre valorizada na Année sociologique, a ideia de um precursor de livre 

pensamento seria uma ideia impossível em qualquer época.   

Duas ausências marcantes nessa recepção em resenhas, como dissemos 

acima, são Marc Bloch e Maurice Halbwachs. No entanto, se eles não se 

pronunciaram sobre o livro de Febvre na esfera pública das revistas, o fizeram em 

âmbito privado, e com uma postura mais crítica à obra. Em seu caderno de 

memórias, no trecho produzido entre 1942 e 1943, focado em sua difícil campanha 

ao Collège de France, Maurice Halbwachs nos informa sobre o livro. Além de suas 

reservas pessoais com o temperamento do autor, Halbwachs sustenta que Febvre 

novamente retoma polêmicas já resolvidas. Assim como teria feito em “A terra e a 

evolução humana”, Febvre novamente “arrombava portas abertas”. Fiquemos com 

a fala de Halbwachs: 

 

[...] Em 1º de fevereiro, eu estava com minha mulher na escola 

Massillon, cais de Célestins, onde era celebrada uma missa em 

intenção do segundo-tenente da marinha Michel Revault 

d'Allonnes. Os Febvre estavam assistindo. Troquei algumas 

palavras com a sra. Febvre, mas partimos logo em seguida, sem 

ver Febvre que estava retido atrás pela multidão. Ele havia me 

enviado quinze dias antes um livro que acabava de publicar 

sobre: a religião de Rabelais, a corrente irreligiosa do século XVI 

(coleção: L'évolution de l'humanité), com esta dedicatória: "À 

Madame H[albwachs], ao meu velho companheiro Maurice 

H[albwachs], este Rabelais que não ri...." Eu o havia lido e, ao 

encontrar a sra. Febvre, debaixo de uma chuva cerrada, disse-lhe 

rapidamente que passaria um dia para agradecer a seu marido, 

que seu livro me havia feito passar alguns bons momentos. De 

fato a primeira parte traçava um quadro vivo das polêmicas do 

tempo, em versos latinos em que os eruditos procuraram traços 

de julgamentos severos sobre a atitude religiosa de Rabelais. Mas 

por outro lado me parecia que Febvre arrombava portas abertas, 

esforçando-se por demonstrar que Rabelais não era um 

anticlerical como aqueles do século XIX, que estudava seu autor 

sob um ângulo bem estreito, que a segunda parte estava estragada 

por um lirismo um pouco deslocado, que os defeitos de Febvre 

(descosido, sôfrego, egocêntrico) estragavam bastante o 

conjunto. [...]78  

 

 

                                                             

78 HALBWACHS, M. Minha campanha para o Collège de France. Revsita 

Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 40, 2001, p. 46-47. 
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Já Marc Bloch, à época da publicação estava exilado em Montpellier e logo 

em seguida irá aderir ao movimento da resistência francesa.79 Mas sabemos que 

este livro foi lido por Bloch, sendo seus comentários a respeito um dos temas das 

últimas correspondências que trocou com Lucien Febvre. Bloch cogitou produzir 

uma resenha sob o pseudônimo de Fougères, com o qual vinha publicando na 

Annales, mas a questão não chegou a termo. Em sua avaliação feita de forma 

privada, aponta que o livro era muito bom, pleno de talento e experiência, um livro 

raro. E não sem ironia - claramente dialogando com as críticas que Febvre teria 

apontado a sua Sociedade Feudal - afirma que também tem críticas. Fiquemos com 

os termos de Bloch: “Sobre a concepção do livro? Não é, você sabe, um tipo de 

crítica de que eu goste muito, mesmo quando você a faz comigo.”80 

Usando desse estilo, do qual afirma não gostar, Bloch explica que caso  

fizesse uma crítica “à la Febvre”, diria que há um excesso de Abel Lefranc no livro, 

que a obra mais se debate com uma tese reduzida em migalhas do que se confronta 

com a realidade histórica, que essa polêmica permeia toda a obra e que Febvre 

oscila entre dois problemas, a religião de Rabelais e o problema da descrença no 

século XVI. E aqui, novamente responde à crítica que Febvre dirigira sobre A 

Sociedade Feudal, em carta de 1941, valendo-se da mesma metáfora. Sobretudo o 

terceiro livro, “faria a boca salivar, sem satisfazer plenamente a sede”. Mas Bloch 

termina sua carta dizendo que gostaria apenas de provocá-lo, que o livro era de 

Febvre, tinha seu espírito, que ele poderia ser encontrado em cada linha, e seria um 

orgulho para todos seus amigos. 81 

 

 

                                                             
79 Apesar da vigência do Estatuto Judaico, supracitado, Marc Bloch conseguiu licença para trabalhar 

na zona não ocupada, com isso deslocou-se para Clermont-Ferrand e posteriormente para a 

Universidade de Montpellier. Em 1943, Bloch integrou a resitência da região de Lyon, com o grupo 

Franc-Tireurs. Cf. FINK, C. Marc Bloch. Uma vida na história. Lisboa: Celta Editora, 1997, p. 247-

326. 
80 Tradução da autora. No original: “Sur la conception même du livre ?  Ce n’est pas, vous le savez 

un genre de critiques que j’aime beaucoup, même quand vous me l’aplliquez.” In. BLOCH, M.; 

FEBVRE, L. Correspondance. Tome III. Les Annales en crisis. 1938-1943. Édition établie et 

presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003b, p. 235.  
81 BLOCH, M.; FEBVRE, L. Correspondance. Tome III. Les Annales en crisis. 1938-1943. Édition 

établie et presenté par Bertrand Müller. [Paris]: Fayard, 2003b, p. 235-236. 
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5.5 O PERCURSO DAS OBRAS 

 

Martinho Lutero, um destino, obra de 1928, ganhou uma segunda edição em 

1944, com uma reimpressão em 1951.  Como o próprio autor enuncia no prólogo à 

segunda edição: “Dezesseis anos se passaram desde que este livro veio a público 

(1928), pequeno no formato, grande pelo tema. Não demorou a esgotar-se. Fui 

solicitado por várias instâncias a reeditá-lo.”82 Publicada em diversos idiomas, 

inglês em 1929, italiano em 1949, alemão e espanhol em 1976,83 ainda hoje essa 

obra persiste como referência para os estudiosos da Reforma, ganhando sua 

primeira edição brasileira em 2012.84  

O Reno tomou caminho totalmente distinto. Originalmente publicado em 

1931 e reeditado em outra versão em 1935, o livro passou quase todo o século XX 

sem novas edições. Apenas em 1997, com organização de Peter Schöttler, o livro é 

reeditado na França, portanto, em momento em que, como já dito aqui, há uma 

intensificação das produções de história da historiografia dos Annales, produzidas 

por historiadores não diretamente ligados à escola. No âmbito das traduções, o 

terreno é semelhante, o livro nunca foi traduzido para o inglês. A tradução para ao 

alemão ocorreu somente em 1994, também por iniciativa de Peter Schöttler, quando 

observa-se aumento do interesse pela história das mentalidades na Alemanha. De 

alguma forma respondendo a um interesse dos historiadores brasileiros, de longa 

data, pelas obras relacionadas aos Annales, esta edição francesa de 1997 ganhou 

uma edição brasileira ainda em 2000, pela editora Civilização Brasileira. 

O problema da descrença no século XVI é o grande clássico de Lucien 

Febvre, e como todo clássico tem uma fortuna crítica cujo acompanhamento não é 

tarefa das mais simples. Podemos citar aqui alguns historiadores que lhe impuseram 

questões importantes, mas ficaremos com dois que também se tornaram clássicos. 

Mikhail Bakhtin demonstrou como Febvre se restringiu a uma cultura de elite, 

                                                             
82 FEBVRE. L. Martinho Lutero, um destino. São Paulo: Três Estrelas, 2012, p. 15. 
83 MÜLLER, B. Bibliographie des travaux de Lucien Febvre. Paris: Armand Colin, 1990, p. 56, 

165, 213. 
84 Cf. FEBVRE, L. Martinho Lutero, um destino. São Paulo: Três Estrelas, 2012. Além da 

publicação por si, as resenhas sobre ela, publicadas em veículos de grande circulação, fora do 

ambiente estritamente acadêmico, dão demonstração da permanência dessa obra como referência 

nos estudos sobre Lutero. Cf. CAMPOS, L. S. Estudo de Lucien Febvre retrata Lutero à luz do 

contexto social. Folha de São Paulo, 1º set. 2012. Ilustrada, p. E6; WOOLEY, P. Um destino. 

Revista de História, 8 jan. 2013. Disponível em: http://www.revistadehistoria 

.com.br/secao/livros/um-destino. Acesso em: 28 jan. 2014. 
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deixando de lado a cultura popular medieval que alimentou a obra de Rabelais.85  

Carlo Guinzburg, também ressalta como mesmo “um dos maiores historiadores do 

século” caiu na armadilha de tentar identificar em indivíduos as “coordenadas 

mentais” de toda uma era. O historiador italiano ressaltava em seu O queijo e os 

vermes que não havia nenhum problema em demonstrar um presumível ateísmo em 

Rabelais, mas sim a partir daí projetar a ideia de que a religião no século XVI 

exercia uma influência de tal forma opressora que seria impossível a qualquer 

indivíduo dela escapar. Para discordar disso bastaria pensar em Menochhio.86 Como 

bem aponta Denis Crouzet, Febvre foi longe em seu desafio ao anacronismo e 

restringiu muito o campo das possibilidades na Renascença. De forma que seu livro 

se tornou uma distante baliza para os estudos especializados em religião e descrença 

no século XVI.87 

Neste caminho de “tornar-se um clássico”, O problema da descrença foi 

reeditado ao longo de toda a segunda metade do século XX na França. Observa-se 

reedições em 1947, 1962, 1968, 1974, 1988 e 2003. O livro foi traduzido para 

diversos idiomas, ainda que não imediatamente na sequência de sua publicação. 

Para o espanhol a tradução é de 1959, com uma tradução mexicana; uma edição 

portuguesa é lançada em 1970, para o italiano o livro é traduzido em 1978, para o 

inglês em 1982, e para o alemão apenas em 2002. No Brasil, vale chamar atenção 

para o fato de que o livro ganhou uma edição em 2009, com uma apresentação de 

um historiador Hilário Franco Júnior, embora sua presença no debate intelectual 

brasileiro sobre história mentalidades seja marcante desde pelo menos a década de 

1970. 

                                                             
85 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987. 
86 GUINBURG, C. O queijo e os vermes. São Paulo: Cia das Letras, 2006, p. 24-25. 
87 CROUZET, M. Posfácio. In: FEBVRE, L. O problema da incredulidade no séc. XVI: a religião 

de Rabelais. São Paulo: Cia das Letras, 2009, p. 395. 



225 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percorrido o caminho dos cinco capítulos ao quais esta pesquisa nos 

conduziu, podemos tentar fazer algumas considerações gerais, delimitar lacunas e 

apontar novas possibilidades que o trabalho concluído sempre sugere. 

  O primeiro ponto que gostaríamos de ressaltar é a potencialidade da 

investigação, da pesquisa de fontes como propulsora da interpretação no âmbito da 

história da historiografia. Chamamos atenção para este aspecto desde a Introdução, 

mas, ao final, seu resultado torna-se mais tangível. Resenhas e cartas foram 

intensamente utilizados, constituindo-se como base para a construção das principais 

proposições contidas nesta tese. Essas fontes foram indispensáveis para um contato 

mais próximo com os círculos acadêmicos, de pessoas e instituições, pelos quais 

transitaram Marc Bloch e Lucien Febvre.  

 Nesse âmbito das fontes, um tipo relevante para a pesquisa em história 

intelectual merece ser destacado exatamente por sua ausência: a entrevista. 

Contemporaneamente, as entrevistas com acadêmicos, com intelectuais e cientistas 

relevantes em suas áreas de atuação se tornaram um formato muito presente em 

revistas especializadas, em periódicos de circulação geral, ou mesmo em livros.1 

Mas, no contexto para o qual esta tese se voltou, ela é um elemento inexistente. Nos 

periódicos, acadêmicos ou não, da primeira metade século XX, não encontramos 

sequer uma entrevista concedida por Marc Bloch ou por Lucien Febvre.   

Como longamente discutido, essa ausência de entrevistas não pode ser 

atribuída à pouca relevância de ambos os historiadores na cena historiográfica 

francesa. Ao contrário, Febvre e Bloch foram personagens inseridos no que 

poderíamos chamar de establishment acadêmico desde os primeiros passos de suas 

carreiras. Entre outros aspectos, ocuparam posições importantes em instituições de 

ensino superior, como a Universidade de Estrasburgo, a Faculdade de Paris – 

                                                             

1 Cf., por exemplo: LE GOFF, J. Uma vida para a história: conversações com Marc Heurgon. São 

Paulo: UNESP, 2007; SALOMON, M. Do mundo como representação à multiplicidade das formas 

de representação do passado: uma conversa com Roger Chartier. História da Historiografia. Ouro 

Preto, n. 22, p. 296-319, dezembro-2016. 
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Sorbonne e o Collège de France. E, ainda, participaram do comitê editorial de 

revistas acadêmicas muito relevantes, como a Revue Historique. Trata-se 

efetivamente de uma ausência do produto “entrevista com intelectuais”. Não 

notamos a presença de entrevistas com quaisquer acadêmicos nos periódicos 

daquele momento.   

Ressaltamos, no primeiro capítulo, que os periódicos acadêmicos 

contemporâneos, sobretudo no âmbito das ciências humanas, seguem um modelo 

de organização estabelecido nas últimas décadas do século XIX. De maneira geral, 

podemos dizer que esse modelo se mantém sem grandes modificações, com as 

revistas organizando-se em comitês editoriais e publicando artigos originais e 

resenhas. Contudo, como veículo dotado de historicidade que é, o periódico 

acadêmico também passou por diversas transformações ao longo do século XX. Por 

exemplo, o papel e o espaço atribuídos às resenhas, que hoje ocupam lugar de menor 

destaque em relação ao ocupado nas décadas de 1920 e 1930. Outra novidade 

importante pode ser observada no âmbito da seleção dos artigos, que, se antes era 

feita diretamente pelos editores, a partir de contatos interpessoais com os autores, 

hoje, nos periódicos mais relevantes, a preocupação central é garantir uma avaliação 

anônima, impessoal. Nesse conjunto de inovações dos periódicos, certamente 

podemos incluir o formato entrevista. Se há um século este não era um formato 

cogitado para a ciência, para a academia, hoje ele se mostra presente em diversos 

periódicos. 

 Outro elemento interessante, que também marca uma diferenciação de nosso 

tempo presente, é a produção de biografias. Fenômeno longe de ser recente na 

produção historiográfica - como discutimos um pouco na seção sobre o Lutero de 

Lucien Febvre - as biografias assumiram um lugar de destaque, particularmente a 

partir dos anos 1980. O tipo biográfico que nos interessa aqui, contudo, é mais 

específico, é aquele em que o historiador, o sociólogo ou outro cientista é não 

apenas o biógrafo, mas o próprio biografado.2 E, em alguns casos, biografado ainda 

em vida.3 E este é um processo novo, com o qual a geração de historiadores das 

                                                             
2 Este fenômeno do crescimento de biografias de intelectuais é expresso em obras bastante recentes, 

como por exemplo:  LOYER, E. Lévi-Strauss. São Paulo: SESC, 2018; MÜLLER-DOOHM, S. 

Jürgen Habermas. Une biographie. Paris: Gallimar, 2018. 
3 O historiador francês Emmanuel Le Roy Ladurie, por exemplo, está coloborando, com entrevistas 

e documentação, para produção de sua biografia, que será publicada por Stefan Lemmy. Cf. 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2018/05/24/emmanuel-le-roy-ladurie-ma-raison-d-exister-c-

est-ecrire_5303609_3260.html. 
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décadas de 1920 e 1930 não conviveram. O mais próximo desse fenômeno talvez 

fossem as concessões de homenagens, mas que tem contornos distintos. 

Tanto as entrevistas quanto as biografias de intelectuais e cientistas 

interessam-se por elementos como formação universitária, escolha dos objetos de 

pesquisa, processo de construção dos livros, diálogos e disputas acadêmicas. Como 

pesquisadores e como público leitor, somos movidos por um desejo de “ouvir” 

autores importantes por vias que ultrapassam sua produção acadêmica propriamente 

dita. Já não queremos apenas conhecer os resultados de suas investigações, suas 

formulações conceituais e teóricas. Queremos também conhecer como o autor teve 

a ideia original para construir seu problema de pesquisa, quais foram suas principais 

influências, com que debateu antes de publicar, como reagiu às críticas após a 

publicação, dentre as mais diversas questões.  

Esses objetos de investigação, tanto das entrevistas quanto da biografia, são 

muito próximos aos que estudamos nesta tese. Talvez possamos mesmo arriscar a 

hipótese de que se trata efetivamente de um interesse particular do nosso tempo. O 

olhar que lançamos para os historiadores Lucien Febvre, Marc Bloch e seus pares 

nos anos 1920 e 1930, parece ser movido pelo mesmo interesse que impele diversos 

historiadores a fazerem biografias, a entrevistar e inquirir tantos intelectuais de 

ponta. Em resumo, os intelectuais, de maneira geral, e os historiadores em 

particular, talvez nunca tenham sido personagens tão centrais da produção 

historiográfica. 

Emannuelle Loyer, em sua recente biografia de Lévi-Strauss, sugere, com 

muita pertinência, como a biografia - que durante muito tempo foi tão questionada 

- e os instrumentos de pesquisa com os quais ela trabalha, são relevantes para o 

desenvolvimento da história intelectual: 

 

Não é de hoje que o gênero biográfico deve explicações. Foi Pierre 

Bourdieu quem, mais frontalmente, formulou a crítica da “razão 

biográfica”, sua ilusão de coerência, sua tendência a racionalizar 

percursos, “exumar vocações”, construir um “sentido” da vida, que 

precipitadamente transformaram toda e qualquer existência em 

Bildungsroman. Essas pedras no meio do caminho são inegáveis. Não 

obstante, baseando-se em novos ego-documentos - correspondências, 

cadernos, memórias, fichas, agendas, preparações de aulas e 

manuscritos, desenhos, fotografias, etc. - suscetíveis de modelizar 

diferentes contextos que emolduram a vida da pessoa, o levantamento 
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biográfico permanece, e até mesmo se impõe, como um modo de 

conhecimento eficaz na história intelectual em sentido lato.4 
 

 Em nosso caso específico, cartas, revistas, artigos, notas de leitura, contratos 

com editoras – que se encontram nos arquivos pessoais - foram fundamentais para 

conhecer o processo de construção dos livros de Marc Bloch e Lucien Febvre. 

Várias particularidades marcaram a urdidura de cada um dos seus livros, mas 

algumas características gerais se destacam. A mais eloquente talvez seja o fato de 

que muitas dessas obras não são fruto das iniciativas individuais dos autores.  

Bloch e Febvre produziram também a partir de convites e/ou encomendas. 

Esses convites partiram de coleções específicas, sobretudo a coleção A Evolução 

da Humanidade, dirigida por Henri Berr. Para ela, Lucien Febvre produziu A Terra 

e a Evolução Humana e O Problema da descrença no século XVI. Marc Bloch 

escreveu A Sociedade Feudal também como um número de encomenda para a 

coleção de Berr. Outros dois livros de Febvre nasceram de convites, Martinho 

Lutero, um destino, por convite da coleção Cristianismo, e o O Reno, a convite de 

uma instituição bancária, a Société Général de Banque. 

Essa característica dos “livros de encomenda” não é, a nosso ver, um fator 

menor, a ser mencionado apenas como curiosidade. Particularmente no âmbito de 

uma história intelectual, ou mais especificamente de uma história da historiografia, 

ela é uma característica que confronta formulações que veem no conjunto da obra 

de Febvre e Bloch um percurso unificado, um projeto teórico e de produção 

historiográfica previamente concebido e executado. Ilumina-se aqui o fato de que 

não apenas a publicação, mas a própria construção, a própria escrita dos livros é 

marcada por diversos agentes e interesses que ultrapassam os anseios de seus 

autores. As relações interpessoais, o mercado editorial, as circunstâncias 

financeiras, tem um papel não apenas na publicação e divulgação de um livro 

escrito, mas sim em sua própria concepção, no projeto original de escrevê-lo.  

Outro aspecto de grande relevância que esses “ego-documentos” nos 

proporcionaram observar foi o envolvimento pessoal de Lucien Febvre e Marc 

Bloch na divulgação de seus livros e na demanda por resenhas. Trata-se de um 

ponto que no início da pesquisa desconhecíamos completamente, e para o qual, em 

nossa avaliação, a literatura sobre esses historiadores ainda não chamou a devida 

                                                             
4 LOYER, E. Introdução. Lévi-Strauss. São Paulo: SESC, 2018, s.p. (Livro digital). 
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atenção. Dos primeiros aos últimos livros analisados, ficou claro que essas resenhas 

não podem ser tratadas como um mecanismo de avaliação da produção marcado 

pelo distanciamento autor-revista-resenhista.  

A proximidade entre o autor do livro e o resenhista, quando não entre o autor 

do livro e o diretor da revista na qual a resenha é publicada, foi uma constante. Na 

maior parte dos casos tratou-se de uma afinidade mais intelectual que pessoal, bem 

entendido. Também é preciso dizer que essa proximidade não impediu a elaboração 

de críticas duras. O maior exemplo disso são as resenhas de Lucien Febvre sobre 

Marc Bloch e vice-versa. Mas fica patente que a comunidade acadêmica francesa 

não se movimentava apenas por interesses teórico-conceituais, as relações pré-

existentes, institucionais e pessoais, também exerciam papel importante. 

A investigação das resenhas e das correspondências demonstrou ainda que 

a recepção não pode ser tributada somente ao maior ou menor prestígio de seus 

autores, ou ao conteúdo intrínseco dos livros. Muitos fatores entram nesta equação 

e vários casos foram discutidos ao longo da tese. A Terra e a Evolução Humana, 

por exemplo, demonstra a centralidade da editora e da coleção A evolução da 

humanidade, que lhe garantiu tradução para a língua inglesa quase imediatamente 

após sua publicação. O Reno é outro livro de Lucien Febvre cuja recepção não pode 

ser desassociada do contexto político-cultural em que foi produzido, marcado pela 

crescente beligerância nas relações franco-germânicas. Ou, num polo oposto, um 

livro como Os Reis Taumaturgos, publicado pela editora universitária de 

Estrasburgo, portanto, com circulação mais restrita, não deixou de ter uma recepção 

importante, sendo inclusive laureado com o prêmio da Academia Francesa.  

 Vale a pena lembrar que o mapeamento das resenhas construído nesta tese 

demonstrou que as obras de Febvre e Bloch foram repercutidas com número de 

resenhas bastante expressivo, em diversos tipos de periódicos, por uma profusão de 

autores. Não resta dúvida, contudo, de que seus principais críticos estavam nos 

periódicos acadêmicos da área de história, como poderia se antever, quando 

estamos tratando de uma produção historiográfica institucionalizada em 

universidades. 

 Quanto ao conteúdo, é tarefa inexequível buscar retomar aqui todo o volume 

de discussões explorados nas resenhas. Não é esse nosso objetivo nestas últimas 

linhas, já que a análise foi de alguma forma sintetizada ao longo dos capítulos 
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anteriores. Assim, nos limitamos a retomar dois aspectos centrais que marcam esse 

conjunto.  

O primeiro, como discutido no capítulo inicial, é que a produção de 

resenhas, no contexto francês das décadas de 1920 e 1930, além da óbvia avaliação 

crítica de uma obra, exerce outro papel. Essa produção pode ser lida como exercício 

de orientação e enunciação de possíveis caminhos a serem trilhados por cada 

disciplina. Talvez poucos tenham se utilizado mais desse instrumento, da resenha e 

da revista como “instrumento de posicionamento científico” do que o próprio 

Lucien Febvre, nas milhares de resenhas que produziu ao longo de sua carreira e na 

edição da Annales d’histoire économique et sociale. Mas, a nosso ver, ficou 

demonstrado que isso não lhe foi particular. Seus livros, assim como os de Bloch, 

também foram resenhados por autores que, entre outra preocupações, buscavam 

dialogar com as obras propondo caminhos para seus próprios campos de trabalho. 

O segundo ponto se refere ao fato de que, de maneira geral, os resenhistas 

de Marc Bloch e Lucien Febvre ressaltaram o caráter original de seus livros. 

Originalidade que, como discutido, não se confundiu com o conceito de inovação, 

como utilizamos contemporaneamente e como passou-se a atribuir a esses autores 

na segunda metade do século XX. Que tampouco se confundiu com a ideia de 

“revolução historiográfica”, ou de “mudança de paradigma”, recorrentes na 

literatura sobre estes autores. O tratamento das obras como originais é uma 

constante em diversas resenhas, mas o fato é que os elementos a ela associados 

oscilam conformem a obra resenhada, ou conforme o próprio resenhista. Desta 

forma, destacaram-se: fontes, bibliografia, estilo de escrita, perguntas e, ainda, 

síntese original. 

De todos os estes aspectos, o que nos pareceu mais importante foi esse 

último, o reconhecimento da originalidade das sínteses. Diversos resenhistas, tanto 

dos livros de Bloch quanto de Febvre, chamaram atenção para a capacidade dos 

autores de produzirem boas sínteses. Assim, não estaríamos muito distantes de uma 

interpretação tal qual a de Jacques Le Goff, que propunha estar na síntese o sentido 

de “história total” dos Annales. O conceito aqui representaria uma valorização da 

metodologia da pesquisa histórica empreendida por Bloch e Febvre, buscando 

agregar diversos domínios da experiência humana na narrativa histórica.  

Não descartamos essa interpretação, no entanto, em nossa avaliação, o 

sentido principal atribuído ao conceito de síntese nos trabalhos desses historiadores 
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por seus contemporâneos é outro. Ele diz respeito a uma espécie de curadoria 

disciplinar. O termo síntese foi empregado para valorizar a capacidade de Bloch e 

Febvre reunirem bibliografia sobre determinado tema, organizá-la, colocar 

questões, levantar novas possibilidades de pesquisa e de desenvolvimento para a 

disciplina. Como dito, este sentido aparece nas resenhas de diversas obras, algumas 

com maior intensidade. Podemos citar os casos de A Terra e a Evolução Humana, 

Martinho Lutero, Características Originais da História Rural Francesa e A 

Sociedade Feudal. 

Chegando até aqui, nos parece possível sustentar que a principal tarefa da 

“empresa Annales”, em seu momento Bloch e Febvre, foi de criação entendida 

como delimitação e enunciação de caminhos possíveis para o desenvolvimento da 

disciplina histórica. Se isso já aparecia como evidente em sua atuação como editores 

de revistas e como produtores de resenhas, não nos parece haver dúvidas de que 

também se manifestaram assim em seus livros autorais. Estamos, portanto, diante 

de historiadores que, a um só tempo, foram autores e curadores de seu próprio 

campo. 
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