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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como foco de análise as obras historiográficas do historiador 

português Joaquim Pedro de Oliveira Martins e sua concepção teleológica da história, 

identificando os casos onde a história atua como magistra vitae (“mestra da vida”). Tal tarefa 

se efetua por meio de comparações entre as duas principais obras de Oliveira Martins, 

História da República Romana e História da Península Ibérica, relacionando os quatro ciclos 

da história de Portugal (gênese; apogeu; catástrofe; decadência) ao mesmo modelo romano, 

considerado por Oliveira Martins o exemplo ideal. Além disso, também é abordada a vida de 

Joaquim Pedro de Oliveira Martins e o contexto em que viveu, com o intuito de compreender 

o modo como as formas de pensamento vigentes no respectivo período influenciaram em seus 

escritos históricos (com ênfase especial na Geração de 70, em Portugal).  

A principal metodologia utilizada é a da História Conceitual (em alemão 

Begriffsgeschichte), desenvolvida por Reinhart Koselleck, sendo um campo das ciências 

humanas, em particular de estudos históricos e culturais, cujo foco é o estudo da semântica 

histórica de conceitos e termos. Reconhecendo que o significado de palavras e termos em 

culturas está mudando constantemente, a história dos conceitos mostra como determinados 

termos vem sido associados a diferentes significados, lidando com a evolução de ideias 

paradigmáticas e sistemas de valores ao longo do tempo. Além disso, também serão aplicadas 

as duas categorias históricas de Reinhart Koselleck (“campo de experiência” e “horizonte de 

expectativas”) para compreender quais eram os interesses políticos e sociais de Oliveira 

Martins ao redigir sua História da Península Ibérica, visto que o mesmo estava alinhado com 

as principais críticas e propostas da Geração de 1870. 
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