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Introdução 

Este trabalho pretende investigar a época de idealização, instalação e funcionamento do 

Gabinete de Pesquisa de História do Rio Grande do Sul (GPHRGS), considerado como um 

primeiro ensaio da institucionalização da pesquisa histórica na UFRGS, entre os anos de 1971 

e 1981. A abordagem proposta situa-se entre a história dos intelectuais e a história da 

historiografia, enfocando o estudo da trajetória de Dante de Laytano, idealizador e 

coordenador nos anos iniciais do GPHRGS. A trajetória de Laytano chama a atenção e requer 

estudo ao apontar para a existência de uma complexa rede de relações intelectuais na época, 

pois ao mesmo tempo em que era professor dos cursos de História da UFRGS e da PUCRS e 

idealizador do GPHRGS, era também membro e pesquisador do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRS), num momento em que essas instituições 

disputavam a legitimidade intelectual da pesquisa histórica no estado, no sentido proposto por 

Pierre Bourdieu em seus estudos sobre o campo da ciência. 

Metodologia 

A metodologia do trabalho utiliza elementos da abordagem bourdiana e das proposições de 

Reinhart Koselleck quanto à história do conceito de história para analisar as noções de 

história e pesquisa acionadas pelo GPHRGS a partir da análise do Boletim, publicação 

periódica do Gabinete, enfocando as produções de Dante de Laytano. 

Resultados preliminares 

Até o presente momento foram analisados somente 4 dos 17 números do Boletim. A partir da 

análise das fontes primárias, tem sido possível inferir algumas informações a cerca da 

concepção de pesquisa histórica e escrita da história vigentes no GPHRGS. É possível 

compreender preliminarmente que a concepção de pesquisa histórica ainda não obedecia a 

parâmetros acadêmicos específicos, nos quais as pesquisas são pensadas partindo de 

problemas teóricos que são confrontados com fontes primárias. Pelo contrário, o modo de se 

conceber a pesquisa nesses primeiros números do Gabinete é a da pesquisa por encomenda, 

ou seja, é somente a partir de terceiros, historiadores ou não, que buscam informações 

específicas sobre o passado, que as pesquisas históricas são realizadas pelos membros do 

GPHRGS. Em relação à escrita, através de uma análise mais precisa dos textos é possível 

inferir preliminarmente a presença de certas marcas de linguagem que são repetidas em 

diversos textos, como o uso frequente de adjetivos e o do termo “etc.” que podem ser 

atribuídos a Dante de Laytano, pois são também marcas muito presentes nos textos assinados 

por ele no Boletim. 


