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“In fact, longing and recollection,  yearning and nostalgia, have been confusing
their signals  so much that over the years that I am by now  perfectly

willing to accept that memory and imagination are twins
who live along an artificial border that allows

them to lead double lives
and smuggle coded messages.”

Andre Aciman, Alibis: Essays on
Elsewhere, 2011

“Time talks.
It speaks more plainly than words.

The message  it conveys comes through loud and clear.
Because it is manipulated less consciously,

it is subject to less distortion  than the spoken language.
It can shout the truth where words lie.”

Edward T. Halll, The  Silent
Language, 1959

1. Introdução

Debates a respeito da história do tempo presente em relação à instituição de uma
verdade não-histórica, assim como estudos sobre crises epistemológicas e
metodológicas pelas quais esse campo de estudo tem passado nos últimos sessenta anos
têm trazido para discussão questões relativas à mutabilidade da História e às fronteiras
porosas entre as disciplinas. O modo como se cria a autenticidade, como se constitui a
realidade, como se estabelecem os argumentos, como se filtra o passado, como se usa a
narração como forma de argumentação, de descrição, como se leva a efeito a seleção, a
ordenação, a reconstrução dos fatos, como se faz a interpretação das evidências, são
discussões permanentes, continuamente tratadas em relação ao tempo, e aos fatores
determinantes no entendimento ao exercício que a Historiografia Linguística
recomenda.

Indagações sobre a história do presente-verdade histórica e o imediatismo de
fontes novas determinam uma revisão sobre o posicionamento teórico-metodológico do
Grupo de Historiografia da Língua Portuguesa - IP-PUC/SP e no GT de Historiografia
da Linguística Brasileira da ANPOLL. O presente estudo recupera as ideias principais
de dois textos que investigaram e deram continuidade a matérias relativas às etapas
metodológicas, visando a complementá-las e expandi-las no que se refere às questões de
caráter teórico, atinentes ao diálogo fatível entre a HL e a História do Presente e entre a
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HL e determinadas correntes dos Estudos Culturais. O primeiro, discutido pelas
pesquisadoras no capítulo intitulado História do Presente e Historiografia Linguística:
implicações, publicado em História Entrelaçada 5: Estudos sobre a linguagem em
materiais didáticos - década de 1950 (Bastos e Palma: 2012) e, o segundo,
Historiografia Linguística e Estudos Culturais: outras implicações, em  História
Entrelaçada 6: Língua portuguesa na década de 1960: linguística, gramática e educação
(Bastos e Palma: 2014).

Fica explícito em ambos os estudos o viés da transdisciplinaridade, discutido
quando se trata da teorização e da prática da disciplina, e que corrobora a busca de
novos métodos de análise einvestigação. Além disso, procura evidenciar a
multiplicidade de abordagens advinda das relações entre os vários ramos do
conhecimento e da própria abundância de objetos de estudo constantes da HL.
Somados à subjetividade, à apropriação seletiva do passado, pesquisas historiográficas
que contemplam essas opiniões apresentarão modelos distintos  de conduzir a pesquisa
histórico-linguística.

2. A Historiografia Linguística e a Transdisciplinaridade

Inicia-se a explanação com a declaração de Koerner (1996) a respeito dos
diferentes programas de  buscas que a HL utiliza e que, ao lado das de muitos outros
estudiosos, poderão ser empregados    em diversos campos da pesquisa histórica já
estabelecidos. A partir dos princípios emanados do aprendizado histórico, o
historiógrafo poderá encontrar os norteadores de sua análise na história geral, na
intelectual e nas abordagens sociológicas e culturais da história que sejam mais
apropriados às suas ideias sobre a linguagem, assim como mais adequados ao seu objeto
de estudo. As considerações a seguir chancelam a busca por um quadro de trabalho
particular,

[...] em última análise, os historiadores da ciência linguística terão
de desenvolver seu próprio quadro de trabalho, tanto o
metodológico, quanto o filosófico. Para isto, um conhecimento
meticuloso de teoria e da prática em outros campos revelam-se
verdadeiramente úteis, mesmo se o resultado for negativo, isto é, se
o historiador da linguística descobrir que este ou aquele campo de
investigação histórica tem de fato pouco a oferecer em matéria de
método historiográfico (Koerner, 1996: 56-57).

Assim, é apropriado entender o significado do conceito de  transdisciplinaridade
antes de se passar aos diálogos entre as disciplinas em questão. Para tanto, recorre-se a
José Luiz Fiorin cujas explanações sobre o tema vão ao encontro da opção que se fez
em pesquisas e textos recentes, como os citados acima, por aquela terminologia.

Ao fazer um questionamento sobre a nomenclatura que ele chama de conjunto
de termos que apresentam “um radical comum, -disciplina, acrescido de um sufixo
comum, -dade, e de prefixos distintos como in-, multi-, pluri-, inter-, trans- - como em
‘interdisciplinaridade’,‘multidisciplinaridade’,‘pluridisciplinaridade’, e, ainda,  um dos
mais atuais, ‘transdisciplinaridade’, apesar de garantir que dificilmente alguém sabe
informar exatamente a distinção entre eles, elucida a opção que  faz pelo último.
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Explica, primeiramente, que multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade
querem dizer, hoje, a mesma coisa - observados etimologicamente, os prefixos ‘pluri’ e
‘multi ’, apresentam “um matiz diferenciador entre eles: o primeiro indica abundância
de elementos homogêneos, enquanto o segundo não traz essa ideia de homogeneidade”
(2008: 37) - a gradação de sentido, continua ele, perdeu-se com o tempo, em ambos os
conceitos, disciplinas diversas são analisadas sem a obrigatoriedade de intersecção,

Na multidisciplinaridade (ou pluridisciplinaridade), várias disciplinas
analisam um dado objeto, sem que haja ligação necessária entre essas
abordagens disciplinares. O que se faz é pôr em paralelo diferentes
maneiras de enfocar um tema, que são coordenadas com vistas ao
conhecimento global de uma determinada matéria. (id.)

Para que se apreenda o sentido de multidisciplinaridade, interessa, inicialmente,
para o recorte que se faz aqui sobre as intersecções entre as três disciplinas
(Historiografia Linguística, História do Presente, Estudos Culturais), a explanação do
linguista sobre interdisciplinaridade, termo mais comumente utilizado na área das
humanidades,

A interdisciplinaridade pressupõe uma convergência, uma
complementaridade, o que significa, de um lado, a transferência
de conceitos teóricos e de metodologias e, de outro, a combinação
de áreas. Assim, por exemplo, a sociologia pode utilizar conceitos
da economia, como faz Pierre Bourdieu quando se serve dos
conceitos de capital, mercado e bens para todas as atividades
sociais e não somente as econômicas, ou quando faz largo uso da
noção de troca. Com muita frequência, a interdisciplinaridade dá
origem a novos campos do saber, que tendem a disciplinarizar-se.
(Fiorin, 2008:38)

Lembre-se mais uma vez dos ensinamentos de Koerner, quando anota que o
fazer historiográfico e a abrangência dos elementos que o constituem dependem da
competência do historiógrafo, sobretudo os pré-requisitos da habilidade da prática
linguística deverão  juntar-se aos desafios de  entendimento  de outras áreas, subjacentes
ou não,

grandes exigências à atividade acadêmica individual, amplitude
de escopo e profundidade de assimilação, exigindo um
conhecimento quase que enciclopédico da parte do investigador,
dada a natureza interdisciplinar desta atividade (Koerner, 1996:
47).

As três disciplinas que se justapõem nos estudos aqui apontados, aos pares,
tendo a HL como ponto comum, apresentam complexidades no que se refere à
metodologia e à análise, acrescidas de vários elementos comuns que as aproximam e as
complementam. Ponderar sobre a  HL e a Historia do Presente, faz com que se pense em
ambas associadas à própria compreensão do sentido de ‘tempo’, e, nomeadamente, às
crises epistemológicas e metodológicas pelas quais a História tem atravessado nos
últimos sessenta anos. Isso traz ao debate questões relativas à mutabilidade da História,
às fronteiras porosas entre as disciplinas, assim como algumas insatisfações atinentes à
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promiscuidade que possa existir entre a história e outros ramos do conhecimento, além
dos questionamentos sobre os ‘não-historiadores’.

A prática da HL em intersecção com a História do Presente aliada à
compreensão do  texto, do contexto, da subjetividade, associados à própria apreensão do
sentido tripartite de tempo, e à acepção de cultura, ou melhor, à indivisibilidade do
binômio língua-cultura, possibilitam as aproximações entre os campos de estudos como
se observará nas seções a seguir. Isso posto, retorna-se a Fiorin para se compreender
mais amplamente o significado do conceito de transdisciplinaridade e a importância
neste contexto, que ocorre, segundo ele, “quando as fronteiras das “disciplinas se
tornam móveis e fluidas num permeável processo de fusão”(2008:38).

A citação abaixo sintetiza os anseios daqueles que se preocupam em encontrar
modos peculiares de gerir a averiguação e no intercâmbio criativo e dinâmico que se
estabelece nesse processo,

.
É transdisciplinar uma poética da ciência. Na poesia, percebem-se
analogias, observam-se correspondências, não se respeita
autoridade dos códigos, das estruturas, da tradição, dos
significados, do discurso. Da mesma forma, a
transdisciplinaridade é domínio da audácia, que leva a examinar
todo o conhecimento, não somente a partir dos três axiomas da
lógica clássica (o do terceiro excluído, o da identidade e o da não
contradição) nem apenas com base nos princípios que fundam a
ciência moderna (o da ordem, que engloba o da determinação; o
da separação e o da redução), mas a partir de fundamentos
analógicos, de conceitos como caos, irreversibilidade, degradação
(Fiorin, 2008:38).

No que tange aos passos investigativos em HL, as fontes consultadas assumem
importância capital a partir da interação dinâmica e diversa dos estudos históricos,
culturais e linguísticos. Certezas e desafios acompanham os estudiosos das mais
variadas áreas, semelhanças e divergências contribuem para o surgimento de linhas
alternativas de conduta historiográfica.

.
3. HL e História do Presente

Ao se conjeturar sobre História do Presente e sua relação direta com o tempo,
busca-se inicialmente o entendimento de tempo histórico para, depois, perceber-se a
importância de tal juízo com a HL. Reis esclarece que os Anales, ao reconstruírem o
conceito, definem-no como articulador de mudança e estrutura, sucessão e simultaneidade, A
menção do calendário, ao decurso de gerações torna-se secundária.

A relação diferencial entre o passado, presente e futuro se enfraquece,
isto é, a percepção sucessiva do tempo histórico é enquadrada por uma
percepção simultânea. [...] As mudanças humanas tornam-se
semelhantes aos movimentos naturais e incorporam as qualidades
destes: homogeneidade, reversibilidade, regularidade, medida.
(2005:198-199)
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Historiadores, filósofos, poetas, ao indagarem sobre os princípios, fundamentos
ou essências da realidade circundante, defendendo causas e explicações transcendentais
ou metafísicas, sempre estiveram à procura do sentido da experiência do tempo.
Nomeiam-se aqui os bardos, para que se apreenda a noção de que a tarefa do
historiador é tornar o passado presente, e a ideia de tempo e história asseverada por
Walter Benjamin (1985: 229), “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o
tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras”, também convém para
entender que a escrita da história do passado é feita nos termos do presente.

Os poetas, por meio de diferentes linguagens, exprimem fantasias, dúvidas,
descobertas, indagam sobre a duração/eternidade da vida, muitas vezes expressando a
ânsia de conhecimento como se o definissem com certa cientificidade. Para que se
concorde a abordagem histórica-filosófica, em autores como Walter Benjamin, Jacques
Le Goff, e   a forma poetizada em relação à história-cronologia, recorre-se ao poeta
anglo-americano T. S. Eliot (1888-1965), que oferece, por meio de um de seus poemas
mais conhecidos, The Four Quartets, o mote para que se introduza questões sobre a
infinitude do tempo, sua ambiguidade, inconstância, irreversibilidade, a excelência do
presente.

Dissertando sobre o tempo e a eternidade em The Four Quartets (1971),
publicados em 1943, Eliot parece querer exceder aquela simples opinião instintiva do
senso comum preso à realidade empírica e às aparências sensíveis, pois logo nas
primeiras linhas de Burnt Norton, primeiro quarteto, Eliot transcende a dissipação dos
momentos como se resistisse reduzir a experiência do tempo aos padrões mais óbvios
(Nunes, 2005). Compactando o passado, o presente, o futuro, e a relação íntima entre
eles, ele cria um eterno momento, evidenciando-o como ambíguo, confirmando-o como
indivisível (é agora e sempre),

O tempo presente e o tempo passado
Estão ambos talvez presentes no tempo futuro,
E o tempo futuro contido no tempo passado.
Se todo o tempo é eternamente presente
Todo o tempo é irredimível.1

Eliot defende que o passado compreende o presente e rejeita  a ideia de
oposição entre passado e futuro, de ser e de vir a ser, a realidade é indecomponível e
atemporal (Nunes, 2005), ao mesmo tempo reforça, a superioridade do presente,

Todo o tempo é irredimível.
O que podia ter sido é uma abstração
Permanecendo possibilidade perpétua
Tempo passado e tempo futuro
O que podia ter sido e o que foi
Tendem para um só fim, que é sempre presente

Nesse sentido, o historiador Jacques Le Goff bem apresenta o imperativo de se
entender a concepção de tempo e eleger o tempo presente como superior na
reconstrução histórica “apreender a distinção e a relação entre passado e presente é

1 Utiliza-se aqui a tradução de Maria Amélia Neto. T.S. Elliot. 1983. Quatro Quartetos, Tradução de
Maria Amélia Neto,  3ª edição. São Paulo: Edições Ática.
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fundamental”. O presente não pode ser confinado a um instante, a um ponto, explica ele,
logo, “a definição da estrutura do presente, seja ou não consciente, é um problema
primordial da operação histórica” (1996:203).

A partir da noção de que a tarefa do historiador é tornar o passado presente,
asseverada por Walter Benjamin (2003: 401-403) apresenta-se, abreviadamente, a
imagem da relação da história com o tempo de maneira dialética. O conhecimento
histórico só é possível acontecer no decorrer de um momento histórico. O filósofo
ressalta que o conhecimento no espaço de um momento histórico é sempre
conhecimento do momento, consequentemente, articular o passado historicamente
significa reconhecer aqueles elementos do passado que se apresentam em combinação
num momento único O passado, redimido pelas premências do presente, explica
Benjamin, exige novas leituras, novas interpretações, e dá um aspecto particular  à uma
época.

Ao se ponderar que é possível entender o presente e, dentro de certos limites, é
desejável, possível e até necessário prever o futuro a partir do passado, remete à função
social da história de que se deve organizar o passado em função do presente vivido - o
presente deve reinterpretar o passado para se representar.

Numa certa medida, todas as histórias são interpretações, portanto, há de se
entender que a história do presente, assim como a História empreendida no século XIX,
igualmente preocupada com o passado, e, em termos da proximidade de seu historiador
com o fato histórico e que enfrentará uma multiplicidade de fontes em múltiplas
abordagens. Estas impõem classificação, escolha, rigor histórico, subjetividade
controlada, interpretações não-impulsivas - estratégias igualmente utilizadas pelos
escritores de ficção, pelos produtores cinemáticos ao construir a sua representação  do
passado a partir de fontes diversas (Hanna e Bastos, 2012).

Para completar a seção, algumas especificidades da história do presente, devem
aqui ser destacadas, por coincidirem sobremaneira com preocupações inerentes à HL,

[...] situando-se na emergência de fenômenos de longa duração no
seio do presente, ela tem por função principal modificar
permanentemente os significados destes, mudando as perspectivas
segundo as quais os consideramos, procurando no passado novos
objetos de estudo em função das preocupações do presente,
abandonado objetos julgados obsoletos.

[...] a abundância de instrumentos documentais capazes de
fornecer fontes ao trabalho do historiador e que contribui para
modificar a própria natureza da noção de arquivos. (Bernstein e
Milza, 1999:129).

Os autores ainda ressaltam o privilégio que goza os historiador do presente em
relação à fartura de publicações e a abundância das fontes audiovisuais, além dos
depoimentos orais, no entanto, chamam também a atenção para a profusão de fontes que
exige rigor na escolha e classificação.

Considera-se adequado lembrar os pontos fundamentais na constituição de uma
metodologia do trabalho linguístico-historiográfico, os passos investigativos - a seleção,
a ordenação, a reconstrução, a interpretação - que o historiógrafo da linguística
obedece e terá de seguir com a mesma austeridade a que se sujeita o historiador do
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presente, “para fontes novas, novos métodos”, assinalam Bernstein e Milza, (1999:130),
para então continuar, “a análise das imagens, fixas ou mutáveis, decorre de métodos
próprios. O depoimento oral não poderia se restringir à pura e simples transcrição das
declarações das testemunhas”.

Revisões sobre o posicionamento teórico-metodológico do trabalho em HL junto
a questionamentos sobre a história do presente, verdade histórica, o imediatismo de
fontes novas determinam uma revisão sobre o posicionamento teórico-metodológico do
trabalho em HL. Lembrando os autores citados acima, “se a história do presente é
mesmo história, é uma história particularmente delicada para se construir e analisar”
(id) – tão delicada e complexa como se apresenta a Historiografia Linguística.

4. Historiografia Linguística e Estudos Culturais

É preciso, antes de tudo, notar que os teóricos aqui consultados apresentam em
comum rejeição das divisões disciplinares enquanto privilegiam a combinação de
contribuições e questionamentos derivados de saberes cruzados, estes, nas palavras de
Mattelart e Neveu,  externam “a convicção de que a maioria dos desafios do mundo
contemporâneo ganham ao serem questionados pelo prisma cultural” (2004: 14-15).

Considerando-se que todos os sistemas humanos são simbólicos e sujeitos às
regras da língua, não havendo possibilidade de o indivíduo se posicionar como um
observador fora do círculo fechado da textualidade, juntam-se aos estudos de Koerner,
Swiggers, as questões do tempo e temporalidade de Le Goff,  o modelo do texto para o
estudo da cultura de Geertz - a cultura e os rituais que a compõem como um rede de
significados estratificados - os significados partilhados de Byram.

A definição de Byram (2000: 162) sobre Estudos Culturais como um termo
guarda-chuva que cuida da análise de fenômenos culturais (produtos, processos, e
problemas a eles relativos) de modo multi ou interdisciplinar esclarece de modo sucinto
sobre o que se trata na presente investigação. Além disso, as exposições do pesquisador
são relevantes neste trabalho na medida em que explica o processo de significação,
como transversal a um grupo social particular já que a representação se verifica no
modo como comunica suas experiências - elementos constitutivos do sistema
sociocultural.

Acrescente-se a concepção de Geertz (1989), que a cultura é a soma das histórias
que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos, que remete à avaliação da cultura se
ocupar de questões de significado social compartilhado. Para que haja
compartilhamento, porém,  é necessário entender que o significado é criado através de
signos; assim, o estudo da cultura deve acontecer fortemente ligado ao estudo da
significação.

A questão central dos Estudos Culturais (como, onde, quando e qual o resultado
esperado implica significados partilhados que determinado  grupo  produz, dissemina,
consome ?), elucida Byram (2000: 163), pode ser demonstrada por meio de um
‘circuito de cultura’, em cinco dimensões: representação (a relação entre  ‘coisas’,
conceitos e signos produz significado na língua); produção-consumo (produzidos por
indivíduos, coletividades ou instituições sociais que atribuem certo significado aos
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produtos culturais, constitutivos de suas identidades,); identidade-regulação (ao
produzir significados partilhados os membros de um grupo criam um senso de
identidade que serve como  meio de regulação, incluindo ou excluindo indivíduos,
regulam a identidade de um grupo).

É possível sintetizar as implicações entre a HL e os  Estudos Culturais quando se
expõe que estes se fundamentam na visão de que a língua não é um meio neutro para a
formação de significados e conhecimento relativos a elementos separadamente da
língua, ao contrário, é parte constitutiva daqueles mesmos significados – a língua
fornece significado a objetos materiais e práticas sociais e faz com que se tornem
inteligíveis nos termos em que a língua delimita (Hanna e Bastos, 2014).

A declaração acima encontra-se no The SAGE Dictionary of  Cultural Studies,
(2004, p.44-45) que se completa com a afirmação de que a disciplina interessa-se por
questões de representação com ênfase  nos modos  como o mundo é socialmente
construído e representado para e por nós,   “esses processos de produção de significado
são práticas de significação,  e, para que se apreenda a cultura é necessário explorar
como o significado é produzido simbolicamente como forma de representação”.

Assim sendo, é importante que a geração textual de significado seja explorada

em conjunto com a subsequente utilização em variados contextos,

As representações e significados culturais apresentam certa
materialidade; estão compreendidos em sons, inscrições, objetos,
imagens, livros, revistas e programas de televisão. São
produzidos, validados, utilizados e entendidos em contextos
sociais materiais específicos. Assim, os estudos culturais podem
ser apreendidos, fundamentalmente, como estudo da cultura onde
quer que  este conceito desejar denotar as práticas de
representação situadas no interior dos contextos de produção,
circulação e recepção  material e social (id., tradução nossa).

Os Estudos Culturais se aproximam e podem complementar os estudos
historiográfico-linguísticos também por desenvolverem uma técnica particular de
análise textual. Procuram localizar o texto dentro de seu contexto histórico, material e
cultural e  dão  preferência,   como objetos de estudo, à  recriações sóciohistóricas de
culturas ou movimentos culturais, ou por aqueles tipos de escrita que sejam capazes de
recriar experiências socialmente localizadas. Os Estudos Culturais tratam textos como
documentos culturais, aponta Lewis (2006:35),

Estes documentos não podem estar separados das condições e
circunstâncias de sua produção e consumo.  Textos culturais estão
fundamentalmente e inescapavelmente entrançados nas práticas
sociais, processos institucionais, na política, na economia. Os
significados dos textos não podem ser tratados de maneira
independente da corrente e das operações mais amplas da cultura
no qual o texto existe. (tradução nossa).
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Retornando brevemente à questão da atividade historiográfica em sua relação
com a tríade temporal, discutida como fator determinante no entendimento ao exercício
da HL, verifica-se que a dimensão do tempo permanece como ponto capital nas teorias
sociais e nos estudos culturais. Estes requerem um senso histórico e, a história, adverte
a historiadora americana Carolyn Steedman (1999), deve ser encontrada nos arquivos,
não só nos textos. Levanta uma série de questões fundamentais sobre a relação entre
História e Estudos Culturais, igualmente  relevantes para o estabelecimento do
princípio da contextualização em que o historiógrafo da linguística coleta,  cataloga e
interpreta os fatos que instituirão o ‘clima de opinião’ geral  do período estudado
(Hanna e Bastos, 2014).

Procurou-se em breve exposição encontrar um sentido de contemporaneidade
cultural em diálogos entre a Historiografia Linguística e a História do Presente e entre a
Historiografia Linguística e  os Estudos Culturais em coadjuvação recíproca com o
tempo histórico,  a tríade temporal, a cultura,  o texto, as questões de significado e de
representação. Nesse sentido, propõe-se ao historiógrafo da linguística, em sua tarefa
de mostrar novas visões de mundo, que leve em conta, junto aos princípios básicos da
HL e os modos de se fazer HL, as convergências entre a História do Presente, e os
Estudos Culturais, típico exemplo de transdisciplinaridade no estudo linguístico e da
cultura.
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