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NOTA EM DEFESA DA VALORIZAÇÃO DO OFÍCIO DE HISTORIADOR

O Diário Oficial da União – DOU, do dia 27/04/2020, publicou o veto presidencial ao Projeto de
Lei 4.699/12 que tramita no Congresso desde 2009 e versa sobre a regulamentação da profissão de
historiador.  Trata-se  de  um debate  amplo,  iniciado  ainda  na  década  de  1970,  endossado  por
pesquisadores como Sérgio Buarque de Holanda, Maria Yedda Linhares, Emília Viotti e outros
tantos estudiosos respeitados na área. O projeto tem o intuito de estabelecer parâmetros legais para
o exercício da profissão de historiador baseados em critérios técnicos e acadêmicos. 

O  PL  4.699/12  lista  requisições  para  o  exercício  do  ofício  de  historiador  como  diploma  de
graduação ou mestrado e doutorado na área de História em cursos e programas de pós-graduação
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Um
projeto, portanto, sério e que contou com o apoio da Associação Nacional de História – ANPUH e
outras tantas sociedades científicas. O presidente Jair Bolsonaro justificou o veto alegando que a
exigência  de  título  acadêmico  para  o  exercício  da  profissão  de  historiador  fere  princípios
constitucionais de liberdade. 

O que está em questão é nada mais que uma manobra política do governo federal que tem se
destacado negativamente por estar protagonizando uma verdadeira cruzada contra a valorização do
conhecimento científico. Não é novidade o fato de que Jair Bolsonaro e seu séquito coadunam
com facções políticas radicais que possuem uma visão negacionista de fenômenos históricos como
a  escravidão,  o  holocausto  e  a  ditadura  militar,  por  exemplo.  Com mais  esse  ataque  contra
profissionais que atuam nas Ciências Humanas, o governo federal tem o nítido objetivo de abrir
espaço para uma progressiva distorção ideológica do conhecimento, bem como deixar as portas
abertas  do  mercado  editorial  para  a  circulação  de  material  didático  que  legitime  essa  visão
anticientífica e antiética da história. 

Nesse sentido, acompanhamos estarrecidos e fortemente indignados os sucessivos ataques contra
historiadores  e  pesquisadores  da área  de Ciências  Humanas,  em geral,  promovidos pelo  atual
presidente  da  República.  Estamos  certos  de  que  o  conhecimento  histórico  deve  ser  plural,
includente,  polifônico,  sedimentado  em  práticas  científicas  concretas  e  respaldado  por
comunidades acadêmicas sérias. Nesse sentido, fica o seguinte questionamento: por que o governo
bolsonarista tem tanto medo desses critérios? 

Petrolina, 14 de maio de 2020.
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