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Contribuição preciosa à historia sociocultural da humanidade, Uma 
história social do conhecimento é o registro de décadas de pesqui-
sa de Peter Burke sobre os caminhos que os homens trilharam até  
chegar ao atual estágio de conhecimento coletivo. Com clareza, 
poder de síntese e riqueza de informações, o autor conclui nesse  
segundo volume o mapeamento de tal percurso — da publicação da 
Enciclopédia de Diderot à Wikipédia. 

Com o foco sempre em grupos, instituições, práticas coleti-
vas e tendências gerais (e não indivíduos), Burke completa seu  
amplo painel da trajetória dos conhecimentos humanos, reunindo 
e comentando contribuições de uma vasta gama de autores.

O livro é dividido em três partes. A primeira mostra que atividades 
aparentemente atemporais — coletar conhecimento, analisá-lo, 
disseminá-lo e utilizá-lo — na verdade assumem diferentes formas 
em diferentes períodos e lugares. 

A segunda parte opõe-se à tendência de se escrever uma história 
triunfalista da aquisição e acumulação de conhecimento. Burke  
discute o preço do progresso, perdas de conhecimento e prejuízos 
decorrentes da opção pela especialização em vez do saber geral. 

A terceira parte oferece panoramas a partir das três dimensões  
essenciais de qualquer exame das atividades humanas coleti-
vas: a geográfica, a social e a cronológica. Compara a experiência 
de centros e periferias e demonstra que cada uma das principais  
tendências do período estudado — profissionalização, seculariza-
ção, nacionalização, democratização etc. — coexistiu e interagiu 
com a tendência oposta.

Como sempre, Peter Burke apresenta espantosa erudição numa 
prosa de clareza e acessibilidade exemplares. Leitura essencial em 
todos os campos das humanidades e das ciências sociais.

PETER BURKE é professor emérito de história da cultura na Univer-
sidade de Cambridge e membro do Emmanuel College, da mesma 
universidade. De sua autoria a Zahar publicou, além do primeiro  
volume de Uma história social do conhecimento (2003), A fabricação do 
rei (1994), Uma história social da mídia (com Asa Briggs, 2004) e O que 
é história cultural? (2005), todos com grande sucesso.
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