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História e Narrativa 

Bom d1a , lllÍCialmente. 

Prof. Ricardo Benzaquen Araújo 
{IUPERJ) 

Ouena começar agradecendo o conv1te do Departamento de História da 
U MG ara participar deste seminário. Estou extremamente feli-z por estar aq ui 
particip ndo d sla discussão com vocês. 

Começo, de lato. minha exposição, quase com uma bnr cade wa , que talvez 
seJa Ilustrativa do estado atual desta discussão. 

Esta questão da relação entre a Hlstóna e a narratiVa, antes de mais nada, 
ca1 mu1to bem num seminário sobre fronteiras da História. Inclusive porque - a 
brincadeira vem agora - ela apresenta algumas características que são quase 
tradicionais na discussão histórico-sociológica da idéia de frontei ra , em especial 
quando fe1ta por autores como Frederlck Jackson Turner e Henry Nash Smith, que 
tratam particularmente da ocupação do oeste norte-americano. 

De fato, quando trabalhamos com esses au1ores, o que e que encontramos 
no tratamento da questão da fronteira? Por um lado, um certo clima de vale tudo, 
uma certa possibilidade de que inúmeras alternativas sejam concretizadas, já que 
se lida, por defínição, com um espaço relativamente vazio , em que a lei ainda não 
se exerceu, a lei ainda não chegou. 

Por outro lado, precisamente por esse risco de um certo vale tudo, de uma 
re lativa ausência de lel, o que acaba acontecendo é que a situação de fronteira 
também costuma receber um cuidado especial dos chamados poderes centrais. 

Isto pode ser observado na ocupação da Sibéria ou na famosa ocupação da 
Amazônia, no Brasil, objeto de um livro do prof. Otávio Velho, do Museu Nacional, 
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que saiu, acho que na década de 70, com o titulo de "Capitalismo Autoritário e 
Campesinato". 

Então. se ex1ste essa possibilidade de quase um vale tudo na fronte ira, por 
outro lado, até para evitar que isso possa acontecer, é perfeitamente possível uma 
preocupação quase excessiva por parte do governo central, dos poderes 
estabelecidos, em controlar o mais possível essa área. 

Diria que, no caso especifico da discussão de narrativa, as duas coisas são 
muito possíveis. Atravessando a bibliografia Internacional sobre o assunto, 
encontramos tanto pessoas que partem da suposição de que essa discussão 
cancela, por exemplo, as formas mais tradicionais de se trabalhar em História • o 
que, já vou adiantando, está rigorosamente longe das minhas Intenções, nada 
tenho a ver com essa perspectiva -,quanto um conjunto de historiadores que reage 
contra esse tema dizendo que é uma bobagem completa, que é uma oolsa que não 
tem a menor Importância para nosso oficio e assim por diante. 

De novo, a discussão fica um pouco entre o vale tudo e o cuidado excessivo 
a preocupação em se descartar , de Imediato, antes de qualquer discussão, um~ 
perspectiva que talvez possa trazer o risoo de uma ce rta desqualificação, de uma 
certa problematização da nossa forma habitual de trabalhar. 

No caso do Brasil - até r tomando um pouco a observação que a H ioisa 
faz1a -. essa preocupação, a meu v r excessiva, com a possível penculos1dade 
des a_ d1~cussão talvez ocorr de uma forma cunosa e particularmente perv rsa, 
quenaoe tantoum e forço do " stabh hmenf h1stonográficoem negarexpiicJtam nte 
a sua va lidade, mas, simplesmente, a de relegá-la ao mais absoluto s1lãncio. 

Assim. os momentos em que se oon egulu discutir de forma mais acadêmica 
se t1po d questão foram mu1to localizados - a expressão que a Heloisa usou -

, muito pontuats, dando até para citar nos dedos as três ou quatro ocas1ões em que 
foi possiv I f zermos um emir)· rio, p nsa r numa publicação. 

Fora disso, á qua e como se o tema não existisse. Na v rdade, esta não é 
nem uma característica esp ci l1ca da História . Na Antropologia - e outra area em 
que gosto de me situar -, que curiosamente conhece. no que se refere à discussão 
da narr ti v a, um enorme d serwol\timento em várias áreas do mundo, aqui tamb · m 
Quase nã e fal no assunto. Na verdade, fala-se um pouco ma1 dtsso na 
Afltropologia que na História , mas também se fala muito ,pouco. 

Tenho a Impressão de que a stratégia, no fundo, é a de se fazer de conta 
que nada está acontec ndo, sem se opor um sonoro "não", digamos; até porqu 
o "não" envolve debate e, de fato , esta não tem sído multo a. nossa tradição. Quanto 
mais debate, a meu ve r, melhor. 

Retornando à minha formu lação inicial, diria que as duas pos1ções mais 
ortodoxas, no mínimo, são exageradas. Certamente não acho, em primeiro lugar, 
que esse clima de vale tudo tenha necessariamente que existir nesse tipo de 
discussão, inclusive porque não vejo nenhuma preocupação em se desqualificar os 
trabalhos mais convencionais que costumamos encontrar na área. Não acho que 
seja por aí. Sem dúvida, uma ou outra critica mais normativa pode existir, mas, no 
geral, a preocupação trazida pela questão da narrativa é a de tentar enriquecer o 
nosso entendimento das modalidades de História que habitualmente se pratica, 
observando-as por um outro ângulo, Isto é - e este talvez seja o ponto básico . 
transformando-as em objeto. 

Que ângulo? Já estou falando há alguns minutos e ainda não disse 
precisamente o que acho que signífica essa discussão da narrativa. 
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Começando da forma mais clara possível, diria que a narrativa, de alguma 
forma, se preocupa emtrabalharcom a d1mensão propriamente literária do trabalho 
hlstoriográfico. 

Neste sentido, é precisamente por chamar a atenção para a Importância da 
dimensão propriamente literária do texto historiográflco, sem que Isso leve a um 
cancelamento das outras dimensões que sempre estão presentes no trabalho do 
hlstor·lador, que a discussão da narratiVa traz para o Interior da História a discussão 
de fronteira. 

Neste sentido, os auto.res que têm trabalhado a partir dessa perspectiva, 
mesmo incorporando contribuições de outras áreas, como a teoria literária e a 
lllosofia, quase sempre se definem como historiadores. Não se trata, portanto, de 
pensar narrativa como algo separado da História, mas sim como algo que, dentro 
da própria disciplina, tenta chamar a atenção para um dos seus aspectos, em geral 
deixado de lado, que é esse mais estritamente literário. 

Contudo, é óbvio que por mais que esteja insistindo nesse caráter 
"estabelecido", quase ortodo>to, da questão da narrativa, é evidente que chamar a 
atenção para o que há de literário no historiador Inevitavelmente causa muitos 
problemas. 

Isto sue de, desde logo, porque aquela concepção de Hlstór a que tem 
quase definido a disciplina nos últimos 100, 150, 200 anos, que chamaria de 
concepção moderna de História, tem se organ1zado a part ir de um repúdio de· 
qualquer perspectiva que envolva o contato do historiador com a ficção. 

Claro, falo da história factua l, a história, enfim, cronológica, linear. Percebi 
ontem, com muita alegria, que o paradigma nesse tipo de história já não é tão 
dom nante. Hoje em dia, começamos a lidar oom outras tradições, part icularmente 
dos "Annales", com muito mais familiaridade do que há dez anos. 

Entretanto, e Importante chamar a atenção para o fato de que esse 
paradigma ainda continua fundamental, Até quando tentamos desenvolver uma 
outra posição, como, por exemplo, aquela dos MAnnales", ela acaba sendo 
estabelecida contra e se tipo mais convencional de H1stórla. Quer dizer, ela 
permanece def nlndo o campo, embora já não seja mais a única referência, ou 
mesmo a referência dominante, em alguns círculos. Ela continua, de alguma 
maneira, ocupando o centro da nossa disciplina, mesmo para ser negada, 
repudiada, para se ir além. 

Ora, essa concepção moderna claramente se organizou contra a idéia de 
literatura, contra o pfiVIIégio que Imaginava existir na idéia de Imaginação, no Interior 
do próprio texto ficcional. Ela se organizou, todos sabemos, em cima de uma Idéia 
muito forte de fato. E opondo ao fato uma série de características, subjetividade, 
fantasia, ficção, que, de alguma forma, faziam parte da discussão literária. 

Consequentemente, quando se fala em narrativa, quando se insiste na Idéia 
de que há um aspecto ou uma dimensão literária no trabalho do historiador, é 
Inevitável que Isso cause surpresa e até Indignação. 

Esse repúdio da literatura, ao qual me referia, tem um caráter quase que 
fundador, não é um repúdio episódico, entre ot.Jtros. Não se rejeita a ficção, assim 
como se rejeitava, por exemplo, a Filosofia ou a Ciência, no seu paradigma f ísico
matemático. Não é bem Isso. 

Se pegarmos um autor quase emblemático dessa perspectiva , como Ranke, 
existe uma pequena história, quase uma anedota sobre ele - Imagino que a maior 
parte de vocês a conheça -, que nos permite perceber que, desde o começo, não 
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só essa rejeição do propriamente literário, era multo forte, como também tinha um 
caráter fundador nessa concepção moderna da História. Por quê? 

A anedota é multo simples. Comenta-se que Ranke começou a se aprox1mar 
do campo da História a partir da leitura das obras de Walter Scott, famoso 
romancista escocês, creio eu, especializado em Idade Mêdia. E Ranke teria se 
encantado com suas novelas - "lvanhoé", etc- e da I começou a se nteressar pelo 
trabalho na área de História. 

O curioso é que, aparentemente motivado pela leitura do Walter Scott, ele 
começou a se aprox mar da documentação, começou a querer saber mais sobre 
a Idade Média européia, particularmente. E acabou chegando à conclusão de que, 
de fato, Walter Scott eram ulto interessante, mas que estava totalmente equivocado, 
que tudo que escrevia era uma fantasia, uma mitologia. Não só Isso: que o estudo 
dos fatos seria muito mais Interessante do que a leitura de um texto propriamente 
llterãrlo sobre a Idade Média, muito mais fascinante, emocionante e movimentado. 

Então, de alguma forma , isto parece lhe Indicar o resto do seu trabalho 
profissional: desenvolver uma sugestão que lhe tinha sido dada por Walter Scott e, 
ao mesmo tempo, superar o alcance dessa sugestão e ir caminhando em outra 
dtreção. Idade Média, sim, preocupado, inclusive, com aquilo que emociona, aquilo 
que é capaz de abalar o ser humano. só que agora a partir de um trabalho cuidadoso. 
com documentação. preocupado sempre em lidar da maneira ma1s escrupulosa 
pos ível com os f tos e bando na do qualquer tipo de f ntasia rom - ntica, literári , 
que pudesse ser veiculada no mt rior do seu texto. 

Só me reler i a es a anedota para deixar claro, de um lado, o c ráter quase 
fundador desse repúdio da literatura e, por outro. para mostrar como esse repúdio 
tem um lado muito ambíguo. Envolve um diálogo, até muito intenso. para depois ser 

bandonado. 
Parece-me que é por ai que a discussão deve começar. 
Enfim. como p demos desenvolver a preocupação do Ranke? De imedtato, 

a Idéia de que, se os temas eram os de Watter Scol1, o tratamento será o produzido 
por ele, Ranke. Produzido por ele, evidentemente, é uma simplificação. 

Por ele, por Droysen. por boa parte dos autores que foram compor a 
chamada Escola Histórica Alemã, e quevãodaruma espécie de dignidade científica 
ao trabalho do historiador, em c1ma da déia de que é preciso agora lidar com esses 
temas de forma crítica, de forma que dependa de um método capaz de nos revelar 

verdade, capaz de fazer com que se I de com fatos e não simplesmente com 
reconstruções fantasiosas, Imaginárias, e assim por diante. 

É evidente que a produção desse método crítico não é alguma coisa que 
tenha jorrado pronta da cabeça de Ranke ou dos outros historiadores vinculados 
à Escola Histórica Alemã. Não é isso. 

Eles, na verdade, sistematizam vários esforços que, na Europa, em 
particular no século XVIII, já vinham sendo feitos em lugares bastante distantes uns 
dos outros e, com muita frequência, sem que o autor de um desses esforços 
conhecesse o, outro. 

De qualquer maneira, no que me interessa aqui, eu destacaria três 
características e dois pressupostos que irão compor, a meu juizo, os elementos 
fundamentais da Critica histórica. 

Entre as três características desse método apontaria, em primeiro lugar, a 
precaução com a autenticidade do documento; com a confirmação de que ele seja 
efetivamente aquilo que parece ser, um documento contemporâneo ao fato que 
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descreve: que não seja uma falsificação feita em outro lugar, ou outro momento, 
mas que, de lato, nos transmita um olhar original sobre aquilo que realmente 
aconteceu. 

É a famosa frase do Ranke. Ao contrário do Walter Scott, preferia estudar 
o passado se preocupando com aquilo que realmente tinha acontecido. 

Além da autenticidade, há uma segunda preocupação também Importante, 
que é a preocupação com a Integridade. Ou seja, a Idéia de que é preciso ver não 
só que esse documento seja autêntico, mas que, na sua Inteireza, na sua totalidade, 
seja efetivamente aquilo que parece ser. 

Assim, é preciso definir com clareza que ele não recebeu, por exemplo, 
acresclmos posteriores . Se depois de dez, quinze páginas discutindo e 
testemunhando uma batalha qualquer, não entrou um comentário de um autor de 
outro seculo, por exemplo. 

Isso passa multo pela questão da Integridade, da pureza do documento. 
Saber se ele é original, no sentido de que se mantém tal como foi produzido e não 
foi adulterado por comentários posteriores. 

E bom marcar desde logo que a idéia de comentário posterior, com multa 
frequêncla, aparece como algo que pode adulterar, que pode tornar menos 
confiável o documento. 

E, finalmente, a sua correção. Temos a I a necessidade de um outro tipo de 
procedimento critico, a comparação com outras fontes, para saber se a versão que 
o documento apresenta sobre o fato que descreve é realmente confiável. 

Quer dizer: autenticidade, Integridade e correção seriam os três elementos 
básicos desse método, que começa a se cristalizar no final do século XVIII, Inicio 
do século XIX, fundamentalmente na Alemanha. 

Na verdade, porém, essas três características não foram então muito 
discuttdas. É bom lembrar que Rankenuncachegou a escrever tratados de História, 
po1s nunca se preocupou muito em registrar toda a sua preocupação com esse 
método critico. Ele sobretudo praticou essa modalidade histórica baseada nesse 
tipo de método. Há dois ou três textos em que ele explícita um pouco mais suas 
posições. mas são textos pequenos, curtos. 

Talvez, o primeiro autor que tente dar uma visão mais sistemática dessa 
perspectiva seja um historiador a meu ver mais importante que o Ranke, mas 
cenamente menos conhecido, que é a figura de Droysen. 

É um seguidor e, ao mesmo tempo, um opositorde Ranke. Eles discordavam 
em cima de várias questões. Mas Droysen produz, a meu ver, a primeira grande 
sistematização dessa discussão, no que se refere à concepção moderna de 
História, à esta concepção factual que estou discutindo. 

Meu ponto, contudo, é chamar a atenção de que esses três elementos · 
autenticidade, Integridade e correção- se organizavam em cima de dois supostos 
qu não aparecem com multa força nem em Ranke nem mesmo em Droysen. Estão 
presentes, mas não são discutidos explicitamente. 

O primeiro, que é uma espécie de elemento fundador dessa concepção, 
envolve de Imediato um enorme desprestígio da ldeia da tradição, da idéia da 
memória, em particular quando tradição e memória se associam à questão da 
oral dade. 

Esse elemento funciona como algo fundamental. Quando se vai tentar 
trabalhar com o passado em cima desse método crítico, o seu primeiro procedimento 
é deixar de lado tudo aquilo que vinha pela boca e pelo ouvido. 
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Acho que temos um ditado nacional: quem conta um conto aumenta um 
p~nto. Há, neste sentido, uma citação de Goethe multo bonita, de que infelizmente 
nao me lembro. O nosso ditado pode não ser tão bonito, mas espero que funcione 
da mesma forma. 

~ p~eocupaçã~ de Goethe é a de condenar o negócio - negócio no sentido 
de co.mercto -, o comercio que se faz entre a boca e o ouvido, dizendo que não é 
conflavel. No fundo, é como se ele sugerisse que quem conta um conto aumenta 
um ponto. 

Deste modo, não se poderia acreditar, para o bom estabelecimento dos 
fatos, nem na tradição, nem na memória e, particularmente, na oralidade. É como 
se a m~mórla, essa memória tradicional, fundada em hábitos coletivos, na 
discussao rigoros~mente oral, é como se ela sofresse, do ponto de vista desses 
autores, uma especle de corrosão. 

Talvez se pudess~ acreditar nela depois de dois ou três dias, mas depois de 
um ou dois anos ela vai f1cando cada vez mais Imprecisa. E ela, seguramente não 
pode ser considerada um elemento capaz de permitir um entendimento factu~l do 
passado 

Este é o ponto básico. Como se a memória fosse atingida por uma corrosão 
P rmanent~ , que au":'enta com o tempo, claro. Neste sentido, não dá para acreditar 
que ela se1a um ve1culo adequado para estabelecer o passado tal como ele 
realmente linha acont cido. 

. Lo~lcamente, se a boca e o ouvido, se o comércio que se dá entre os dois 
e condena_vel, a alternativa vai ser, basicamente, um testemunho escrito, a 
preocupaçao com o documento. E um testemunho escrito que remeta a algo que 
foi visto. 

Eu dina que se a boca e o ouvido, de alguma maneira, são relativamente 
del~ad~s de lado, no seu lugar entram o olho e a mão, a idéia de que a escrita e a 
vlsao sao aquelas faculdades cap zes de garantir algum lfpo de conflabilldade 

Se você viu aquilo que aconteceu e se, depois, escreveu ou reg istrou aquÍlo 
de alguma forma, este tipo de registro será muito mais confiável do que aquele que 
possa s~r alcançado pela mera passagem da memória oral. 
_ _ E óbvio que estamos falando ai de um tipo de visão muito particular. É uma 

v1sao na qual o olho está separado do espírito. O olho não faz mais do que retletír 
aquilo que se passava na realidade. 

. Por . sso, ele pode ser entendido como algo bem mais confiável do que 0 
proprio ouvido. Parte-se do pressuposto de que quem viu tem mais autoridade para 
falar daquilo. que aconteceu do que de alguém que fala só por ouvir falar, só reproduz 
um comentaria anterior. 

C~meçamos a discussão dessa concepção moderna de História em cima 
de~te metodo, com est~s características, esses três elementos básicos e esses 
clots supostos, d~sprest1gio da tradição, da memória, da oralidade, e uma enorme 
ênfase nesta visao separada do espírito, que pretende ser objetiva transparente 
que pretende não abrigar nenhum tipo de preconceito. ' ' 

,No fu~do, temos ai uma relação dupla: duas visões se superpondo uma à 
outra. E a vlsao da testemunha que, em principio, teria que ser a mais desprovida 
de preconceito~ possível, a mais afastada do esplrito, portanto. E a ela se 
acres~nta a proprla visão do historiador, capaz de ler o documento com uma mente 
tambem despida de qualquer informação prévia. 

O que acabamos vendo é a formação de um entendimento particular da 
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História, a História se apresentando como um certo tipo de ciência, a partir da 
montagem deste metodo. Uma ciência, na verdade, quase que surpreendente, 
porque ela se afastava consideravelmente da definição mais tradicional de ciência. 

Isto ocorria, aliás, na própria época em que esse método acaba sendo 
Sistematizado, que privilegiava a Idéia da ciência flslco-matemátlca, uma ciência 
capaz de apontar regularidades, produzir leis, dotada de um mlnimo poder de 
previsão, digamos assim. 

Esta Idéia da ciência, antes de mais nada, aponta para o geral. Ela abstrai, 
supera os vários casos concretos, os vários casos sensíveis e se encaminha, de 
fato, para um certo tipo de produção conceitual capaz de dar conta, Imediatamente 
e a pari r de uma construção teórica, de um enorme con1unto de fenômenos 
colocados na superflcle. 

Ora, a História, essa História baseada no método critico, vai Inverter esta 
definição de ciência . Não se trata mais agora de caminhar do particular para o geral, 
mas sim de se fazer uma ciência quase que do singular, mais até do que do concreto. 
Uma ciência que seja capaz de dar conta de cada situação especifica, como se cada 
fato fosse um caso cada caso pudesse merecer uma atenção cuidadosa, estrita, 
pudesse ser cercado de todos os lados pela operação deste método. 

Enfim, um tipo de ciência quase que obsessivamente preocupada com o 
particular, com aquilo que não se repete, como se vai dizer 50 anos depois, com 
aquilo que guarda a marca Indelével e singular das variadas ações humanas. Uma 
ciênc1a quase da fragmentação, que recolhe Inúmeras posições, uma aqui, outra 
ali, tudo aquilo dado pelo documento, documento que sabemos - e eles já sabiam 
-que é lacunar, que dificilmente cobre da mesma forma, com a mesma regularidade, 
com a mesma densidade, a mesma Intensidade, todos os períodos. 

Este, em princípio, sana o momento Inicial desta concepção moderna de 
H'ístória que quero basicamente discutir com vocês hoje. 

Ma será que essa discussão do método crítico encerra a discussão? Será 
que temos o perfil completo desta concepção discutindo o método crítico? 

Oe imediato, parece que não. Certamente que não. Apenas pelo método não 
dá para conseguirmos ter uma definição suficiente desta concepção moderna de 
História, para ser mais preciso. 

Por quê? Parece-me que por duas razões, antes de mais nada. 
Primeiro, porque é preciso que se explicite os critérios - e foram critérios 

muito diferentes - que estavam organizando essa gigantesca massa documental 
que começa a ser estabelecida e tratada pela historiografia, ao longo do século XIX. 

Talvez valha a pena lembrar que boa parte dos historiadores do século XIX, 
o próprio Ranke, Mlchelet, na França, Oroysen e Burckhardt foram responsáveis 
pelo estabelecimento dos arquivos históricos. 

Eles não só estavam desenvolvendo esse tipo de atividade mais propriamente 
Intelectual, que estou discutindo aqui, mas se preocupavam com a formação de um 
corpo documental e, não por acaso, de corpo documental nacional, sob a égide do 
estado nacional, aberto ao público e tratado com critérios oriundos desse método 
critico. Um na França, outro na Itália, outro na Alemanha, outro na Inglaterra e assim 
por diante. Começamos a ter esse enorme aparato da historiografia ganhando uma 
visibilidade muito grande. 

Ora, esta é uma massa absurda, gigantesca. Meramente se referir ao 
método crítico está longe de matar o problema. Ate porque, lógico, essa massa 
documental vai ser tratada por critérios - ainda que estivessem mais ou menos 
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lmpllcitos • muito particulares. 
E, mais do que Isto, diria que há até uma segunda questão mais fundamenta l 

do que esta dos critérios, para que tenhamos um entendimento mais complexo e 
matizado, dessa concepção moderna de História, que é entendermos como foi 
~ossivel fazer com que esses Inúmeros fatos, quase fragmentários, produzidos no 
mterlor dessa concepção, pudessem ser articulados entre si 

Esta questão ~e parece muito Interessante. Até porq~e hoje em dia Já não 
a colocamos. Ela foi tao bem respondida pelo século XIX, que deixou de existir para 
nós. 

Raramente discutimos o fato de que existem várias formas, formas distintas 
de se asso;tar dados fragmentários, em totalidades significativas. Não há só uma 
duas ou Ires maneiras. ' 

Nesse momento, em particular pela discussão do método crítico, percebemos 
que é ~erfeltamente possivel perceber o estabelecimento dos fatos. Mas discutiu
se muito pouco sobre a forma particular que essa historiografia Iria escolher para 
conseguir mlnlmamen1e articulá-los entre si, dar-lhes um sentido compreenstvel 
Ou seta. transformá-los em algo que pudesse ser definido como uma totalidade. 
imbulda minimamente de sentido. ' 

Esse tipo de questão sobre a formação do sentido a partir da articulação dos 
latos ~e parece que funciona como algo fundamental. Contudo, vou deixar essa 
questao um pouco de lado, e voltar pa~a ela daqui a pouco, embora Insista em que 
Isso me pareça multo Importante. Ate porque. se só temos o método crítico 0 

esta?.elecimento dos fatos, seguramente poderemos ter um trabalho histórico m~ls 
conf~a~el, mais d~cumental, mas é perfeitamente possível que não tenhamos 
Hlstona, Deste metod? não se segue necessariamente que tenhamos História. 

Entre~anto. rep1to, aqu vou fazer um pequeno desvio para falar de algumas 
ftguras antenores .. bem anteriores até a Ranke, e a Oroysen, que, parecem-me, 
foram fundamentais no sentido do estabelecimento desse método e da concepção 
moderna de H stórla, para depois mostrar a diferença entre uns e outros. 

Essas figuras são ba~icamente eruditos, são Interessados em História que 
vamos encontrar desde o seculo XV, digamos, em particul'ar na Europa e que eu 
cha~aria de "antiquários". Este é, na verdade, o termo consagrado par~ esse tipo 
de ftgura a que vou me referir agora. 

A propósito, há um texto brilhante de um historiador 1tahano chamado 
Arnaldo Momlgliano sobre essas hguras, sobre os antlquârlos. 

E quem são es~as pessoas? Talvez pudessem ser definidos como amadores. 
Certamente, ao contrario de Aanke, de Mlchelet, a sua relação com a História não 
e~vo~la nenh~m grau de profisslona llzação. Nunca foram professores u niversltárlos 
nao e nada dtsso. ' 

~té o século X~ li I: ~e esse ~rité rlo ~nsegue distingui-los dos professores 
e pesqUisadores de H1stona, a parttr do lnrclo do século XIX -, até o século XVIII 
tod~s ~~ueles que se preocupavam com o estudo do passado, quer fossem esses 
antrquanos .. quer fossem outras pessoas igualmente interessadas no passado 
eram lambem amadores. ' 

Todos, de alguma maneira, praticavam a História como um gênew possível 
entre outros, para aqueles que tinham algum Interesse na erudição. 

Todavia, por este ~rrtério, os antiquários ainda não estão bem definidos. 
T~lvez a forma ma1s correta, mais especifica de defini-los, fos.se chamando 

a atençao para o fato de que vão se diferenciar não simplesmente desses 
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hl torrado r s mais tactuaís, mais cronológicos do século XIX, mas se d1ferenc1 m 
das outr s hguras que nos séculos XV , XVI e XVII , por exemplo, ocupavam -se da 

I hstón . 
E os antrquâriossedilerenctavam dessas ltguras a partir de uma razão multo 

lmpl s· aconc pçãodominantenessemomento - vouc~amá I aquld c _nc pç · o 
ela s

1
c d Hlstóna para diferenciá-la dessa conoepçao moderna que vtnharnos 

dlscutln o -, a concepção clássica da História tinha um entendimento mult_o peculiar 
do pas ado, pois ele compreendia, basicamente, um espaço de ex~erlencias , ou 
se

1
a, um certo conjunto de histórias . Não teríamos ai uma hlstoria una, que 

com 1 os a ter a partir do século XIX. 
O passado seria, então, um enorme repositório de hlstóriasvanadas, relatos 

que recolh1am a memória dos feitos notáveis, extraordinários. Feitos estes. que 
funcionavam quase como um exemplo, como modelos, no sentido pedagoglco 
ac1ma d tudo e também no sentido ético. é lógico, informando o procedimento 
contemporãne~. orientando a conduta daqueles que se Interessavam pela H1stórla. 

O ta maneira, preocupavam-se com o passado em função da atividade 
pr sent . Olhavam para o passado em busca de onentação, de sabedoria, 
pr ocupados com as grandes questões da antiguidade, pressupon_do um mlnimo 
de contmuadade entre a Grécia, por exemplo, e a Fr nça do seculo XVI. ra 

possive l, então, aprender com os antigos. 
Ora, o ponto mais interessant é que o antiquários vão se d1f renclar 

prec1sam nl d ste tipo de abordagem do passado e d História. Isto sucede, 
basrcam nte, porque a sua preocupação, por exemplo, com a Grécia, com o estudo 
da soc1ed de romana, não se dá em função dessas grandes questões, desse 
entendimento étiCO e pedagóg1co da Htstória Eles vão se preocupar em possuir 
fragmentos, em ter acesso a algum detalhe deste passado, que pudesse até s~r 
0 

objeto mas lnsignlftcante possível: um vaso , uma estátua, mesmo quebrada. nao 

1mport , desde que fosse um obJeto autêntico. 
Esta talvez seja a questão fundamental, ao contrário de boa parte dos 

hls1011ador s mais vinculados a esse modelo cl · ss•co, que se relacionavam com o 
passado em busca de sabedoria, e que deixavam de lado tudo aquilo que não era 

con 1derado Importante no próprio passado. 
nfam, stes antiquários vão se relacionar com o p ssado, SI , não tão 

obcecados pela questão do acesso à onentação, à sabedoria, mas p1eocupados 
com quest- o e que qualquer objeto que conseguissem desse passado fosse, de 

fato , um o jeto autêntico. 
É evidente que, com essa preocupação com a aut ntic•dade, les começam 

a construir, quase que prlvadamentee, como tinha falado antes, em vários lug?res 
da uropa, 1sso que, mais adiante, acaba sendo consolidado pela Escola Hlstorica 

AI mã e delinido como o método critico. 
Vale a pena observar que há uma série de razões que levaram figuras c?mo 

esses antiquários a ter esse tipo de preocupação com a autenticidade do proprlo 

p ssado. · bom lembrar, inclusive, que a expressão permaneceu entre nós , referindo· 
se a prollssionals que têm esse t ipo de contato com o passado: peritos, figuras que 
guardam, que comerciam com antiguidades hoje em dia , e que ainda cuhivam esse 

tipo de conhecimento, baseado na autenticidade. 
Mas, como diz.ia, há uma série de razões para que os antiquários tivessem 

desenvolvido esta concepção específlca do narrador. Alguns até reconheciam a 
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tmportãnct da concepção cláss c da História, partiam, de fato, do suposto de que 
est ra o gr nde trabalho, mas diziam: muito bem, ocorre que meu interesse 
p rt1cular · t r sse outro tipo d r I cton mento com a anttguid de gr co-romana, 
por xe.mplo. 

As vez.es, pa111 m do sup to d que não havia como sup r r o tr balho 1· 
rea~ z. do no I v ntamento desses gr ndes temas da antiguidade. Tratava-se, 

ntao, de s pesquisar as pequenas qu stões, só que a partir daquel critério da 
autenttcld d . 

Outros antiquáríos têm uma postura ma1s crítica em relação ao que estou 
c~amando de concepção clá~slca da História. Eles passam a sensação de que já 
nao acredttam mais nessa ldeia de que o passado possa ser um educador tão fiel 
tão importante, quanto se Imaginava até então. ' 

Passam um pouco a sugestão de que os vários e)(emplos que v nham do 
pas do anulavam-se uns aos outros. Começam a acreditar que a conduta humana 
t lv z tenha sido sempre tão v a nada que não adianta muito procurar orf ntação e 
condu! observando o traba lho, a conduta dos antigos. 

De qualquer man ir , por uma razão ou por outra, o ponto fundamental ê 
que ssas ftguras vão se ocupar deste tipo de contato com o passado, esse cont to 

tr mam nte cutdadoso, baseado na preocupação com o d talhe E o detalhe 
utênti stou me repetindo só para ficar bem claro o ponto. Não tmporta que 

to se um objeto sem a menor relevância, do ponto de v1 ta moral, por exemplo 
O sd que lo se autêntico, 111tere sava . 

A partir desta curiosidad , desta preocupação enfática com a autentrctdade, 
vão produzir uma série de s beres, como, por exemplo, a numismática . o 

studo da moedas; a paleografta, estudo da ortografia; vão produzir mapas Vão, 
de f to , começar a organizar o passado a partir de crltér os que erão mais tarde 
con P tive1s com cone pção moderna de H1stóna e com os u mé;odo. ' 

Entrei nto , os antíquártos nunca chegaram a produzir Hlstór a. ste é meu 
ponto bás1co. Não dá paradlzerquequalquerum desses autores tenha escrito livros 
de Ht tória les produziram catálogos, mapas, por exemplo. 

T lv z o rna1 conh ctdo desses antiquários seja figura de P1 rre Bayle, 
famoso~ crttor francês, do século XVII . Qual é grand r alíz ção tntel ctual de 
Bayl ? um dicionário. 

Ora , basta compararmosodictonánode Baylecom a "Encíclopedle", que vai 
e r prodUZida alguns anos depois, para perceber qual é a diferença. A enciclopédia 

se uia um método sistemático, estava organizada a partir de uma certa hierarquia 
d sab res, nquanto o dtcionar1o de Bayle envolvi apenas ooextstências 
entradas nom1nais, um nome depois do ovtro, sem que você estivesse preocupad~ 

m discriminar, em hterarquizar, m definir um assunto como mais fund mental que 
outro e ass tm por dtante. 

Neste entido, parece-me que a questão básica é a que se refere à dtstlnção 
ue_ pode ~stabelecer entr os antiquános e os historiadores do século XIX, que 

estao organ1zados em função do mesmo método crít1co, mas que não são 
anliquãrlos, não podem ser entendidos, definidos como antiquários. 

Esses autores do século XIX estão começando a trabalhar a partir de um 
certo t1po de preocupação que faz com que os fatos encontrados por este trabalho 
minuciOSO, cuidadoso, com a documentação, estejam agora articulados entre si. 

Esta me parece a questão mais importante, inclusive porque já nos remete 
p ra a narrativa. 
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Ou saía, detXa claro que autores como Aanke, Droysen, MIChelet, como 
ca1 lyle·, a tê certo ponto, como aqueles que vão constituir a ~e!erêncla fundam~ntal 
da historiografia do século XIX , não só têm o lado do ant1quano na su? deflnlç~o da 
prof1ssão, mas também complementam este lado, presente atraves do metodo 
critico, com uma enorme preocupação em articular esses vários fatos entre si, no 
fundo a partir da idéia de narrativa. 

' Muito bem: já vimos que estes hlstor adores estão operando _com uma 
definição de ciência muito distante da flslco-matemática, uma deflnlçao que se 
afasta da idéia de que se possa chegar a um fundamento último das várias 
realidades empíricas. . 

Com efeito, não se trata disto. Trata-se, ao contrario, de encontrar uma 
maneira de totalizar que preservasse a singularidade dos vários fatos encontrados 
no 1nterior da documentação. Não se busca, portanto, diminuir a Importância daquilo 
que é concreto, singular. tal como no procedimento mais cientifl~ , ~rocu~a -se, s.lm, 
totalizar de alguma forma aquele saber concreto, partteular, autentteo e •rrepettvel 
sobre o qual os antiquários haviam se debruçado. 

E este tipo particular de totalidade foi encontrado, basicamente, pelo que eu 
chamava, no começo, de dimensão literária do trabalho da historiografia. Neste 
sentido ela certamente não é algo ornamental, algo menor, algo que esteja apenas 
comple~entando essa vontade de verdade-que caracterizava esse ttpo de historiador 

A narrativa, consequentemente, desempenha um papel fundamental, que 
é 0 de produzir uma totalidade que não tem nada a ver co~ a totalidade cientiftca .. 
Por 1sso, a História praticamente não produz tratados, a nao ser quando fala de SI 

mesma do seu própno método. 
Este tipo particular de totalidade passa pela Idéia da diferença e, contu~o , 

e capaz de aceitar uma configuração, um padrão, e aparecer aos olhos do leito' 
como algo que não é simplesmente um catálogo de tatos "a la antiquários", mas algo 
que possa ser entendido como Históna. . _ . 

Como se vê estou insistindo no fato de que essa d1mensao literaria, essa 
idéia de que o recur'so à narrativa produziu um certo tipo de totalização do trabalho 
do htstorlador complementando sua preocupação com o mêtodo critico e com a 
descoberta d~ verdade documental, é que faz com que essa referência à literatura 
tivesse um papel fundamental em termos do próprio tipo de conhecimento que a 
hlstori.ografia produz. _ _ 

No entanto, para que possamos continuar, eu chamaria a atençao de voces 
para dois pontos que me parecem extremamente importantes na definição dessa 

questão da narrativa. . , 
O primeiro deles é a própria idéia de que o entendimento, que acredito que 

d vamos ter, sobre a noção de narrativa não se confunde com a tdéia de cronologia . 
Esta ê uma observação importante. Ou seja, parece-me que para que a 

narrativa possa cumprir aquela função que estava tentando definir, ~Inda agora, 
oomo tão fundamental, a de produzJr uma totalidade que preservasse a Singularidade 
dos tatos, para que Isso ocorra, acho que uma primeira provldê nela seria deixarmos 
de lado 0 nosso entendimento mais tradicional do que seja a narrativa, no qual ela 
se confunde com a idéia de cronologia. 

Não se trata de afirmar que o tempo linear, por exemplo, ou que a Idéia de 
progresso, não desempenhem um papel importante na formação dessa narrativa. 
Certamente desempenham. Meu ponto, contudo, é que não devemos reduzir a 
Idéia de narrativa à cronologia. 
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pr c1so observar, por ' m, que há p lo menos duas escolas históricas 
lm port ntes, hoje em dia, marcadamente favoráveis ao entendimento da concepção 
mod rn d 1-lrstóna a partir d seu vínculo com a cronologia. Por exemplo, os 
~hamados narratlvistas fngl ses : Arthur Danto, Wílliam Dray, acham que a História 
e narr t1va e onto !in I. n rrallva cronológlc • Além drsto. em boa parte da 
perspectrva dos "Annales" sobre a histonogralia do século XIX, vemos uma certa 
confusão entre narrativa e cronologia. 

. Assim, só par dar um exemplo, Françols Furet, em alguns textos recentes, 
rra se reler Ir com um enorme grau de desprezo ao trabalho hlstorlográfico do século 
XIX, frrmando tratar-se d um trabalho narrativo, basicamente cronológico. 

E o que Isso queria d1zer? Muito simples: seria um tipo de entendimento da 
Hrstórla em que aqu1lo que vem antes produz aquilo que vem depois. O anterior leva 
ao posterior e assim sucessivamente. Como se fosse um Jogo de dominó, em que 
cada carta caindo Impulsiona a egulnte, e assim por diante. 

O r a, quer nos posicionemos, de alguma forma, contra esse tipo de perspectiva 
cronológica , como Furet, que vai estar propondo um outro t1po de entendímento . 
mais conceitua l - da dlscu são histonográfica, quer, como no caso desses Ingleses 
que acabei de citar, venhamos a acreditar que a História seja exatamente Isso, 
parece-me que, para que possamos compreender de fato por que essa narratiVa 
foi tão Importante, complementando o método critico, vamos ter que Ir um pouco 
c f' m do u entendimento apen s como cronol gla 

Ir além do seu entendrmento como cronologra para rncorporar, acrma de 
tudo, a rdéla de enredo. Isto é, a Idéia de que a narratrva não se confunde apenas 
com essa linha, com esse desenvolvimento mais ou menos horizontal, da esquerda 
p ra a drr rta , amlnhando na dueção do progresso, 

Por quê? Porque me parece fundamental chamar at nção para o fato de 
ue, além desse deslocamento horizontal dessa prsta que faz com que os latos 
ndem ncadeadamente, daqu1 para la, nesta direção, é preciso cham r a atenção 

para o l~to de que a narrativa também conhece expansões verticais. 
E como se se pudesse cortar, secclonar esta linha e chamar a tenção para 

outros quadros paralelos, que até estariam articulados necessariamente com esta 
lrnha, mas que pod rram garantír um entendimento m ls complexo e mais 
total zante desta Idéia de narratrva. 

Deste modo, trata -se de imagrnar a narrativa como esta linha que caminha 
para a frente , mas que é capaz de aceitar reviravoltas e interrupções. Uma linha que 
pode se desdobrarem três, quatro, dez quadros, quadros com um desenvolVImento 
rei tlvamente autõnorno. Quadros que podem parar, recuar em relação à linha 
fundamental, e que se relacionam entre si, formando uma espécie de teia, capaz 
de enr dar a narratrva. 

Não é, portanto, que ela não caminhe para a frente. Sem dúvida, caminha. 
Todo sse conJunto acaba, de fato, caminhando para a frente. Mas caminha de 
manerra enredada, totallzante, acertando várias interrupções, novos espaços que 
se abrem ao longo desta pista, ao longo desta linha, e que vão incorporando numa 
trama c?mptexa os fatos Identificados pelo método critico. 

E exatamente por este caminho que conseguimos entender como foi 
possív I produzir um certo llpo de História que totallzava a documentação. 
totalizava os fatos , permitia que fossem entendidos, sem contudo recorrer a uma 
explicação mais conceitual como a das ciências físico-matemáticas. 

Esta é uma primeira característica. 
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Uma segunda característica, que me parece Igualmente importante, é que 
este tipo de entendimento da narrativa, a partir da idéia de enredo, Importa na sua 
consideração como um movimento que não só caminha para Ir nte em z1gu 
zague, mas também segue em direção a um ponto bem definido. Neste sentido, 
c da te to de História c mrnha na direção de uma conclusão, e uma conclusã 
significativa. Este segundo ponto parece-me que complementa a questão do 
enredo e permite que comecemos a trabalhar com a narrativa de uma maneira um 
tanto ou quanto mais organizada. 

Deste modo, a concepção moderna de História dará ao tempo linear um 
tratamento completamente distinto daquele que ele recebeu das filosofias llumlnrstas 
da História, onde, inteiramente confundido com o progresso, ele desconhece 
qualquer limite. É precisamente por Isto, Inclusive, que Weber, na "Ciência como 
Vocação", Irá dizer que o progresso, de certa maneira, toma a morte sem sentido, 
porque se a vida sempre pode trazer novos significados, o Ideal seria que o homem 
fosse Imortal. 

Assim, se o rlumlnismo associava o tempo histórico, linear, com a Idéia de 
lnflnrtude, no que se refere especificamente ao tratamento dado pela historiografia 
do século XIX a esta linearidade, é preciso chamar a atenção para o fato de que ele 
não só caminha enredado em zigue -zague, mas caminha sempre na perspectrva 
de uma determinada conclusão. 

Não se trata, portanto, de um térm1no. de uma Interrupção em que se 
pudesse parar a qualquer momento. Não é bem isso. Na verdade, os texlos de 
História, assim como os romances, por exemplo, não terminam, apenas. Eles 
acei1am uma determinada conclusão, e esta conclusão acaba sendo aqullo para o 
que se orienta todo este movimento, esta trama que acaba consistindo na própria 
narrativa. 

O que eslou querendo dizer, no fundo, é que esta conclusão não está 
srmplesmente no fim do texto, ela está no melo e no começo. Ela acompanha este 
desenvolvimento ao longo da linha horizontal, garantindo que esta concepção de 
História, produzida pelo século XIX, operasse de forma extremamente articulada. 

Há uma citação de Walter Benjamin sobre este ponto, citação que acho 
muito rnteressante para que tenhamos um bom entendimento acerca da Importá ncra 
da conclusão. Ele vai dizer o seguinte: "o homem. que morre aos 35 anos aparecerá 
sempre, na rememoração, em cada momento da sua vida, como um homem que 
morre aos 35 anos." 

Ou seja, a idéia de que você, ao se lembrar dele mais adiante, sempre levará 
em consideração todos os momentos da sua vida em função do fato de que ele 
morreu aos 35 anos. 

Esta Idéia de conclusão, portanto, esta longe de ser alguma coisa que 
importe apenas para o término. Ela , de fato, dá sentido ao conjunto do relato. 

Ainda há um terceiro ponto, e vou passar diretamente para ele, ponto que 
funciona quase como consequêncla deste tipo de articulação entre o enredo, de um 
lado, e a Importância da conclusão na narrativa de outro, entendendo-se essa 
narrativa como elemento totallzador que acabà complementando o método crítico. 

É simplesmente o fato de que acabamos lidando com um discurso que não 
a c ita "fios soltos", um discurso que Interliga rigorosamente todos aqueles dados 
mars ou menos fragmentános, que o método crítico, tal como empregado pelos 
antlquários, por exemp lo, podia produzir. 

Deste modo, acabamos lidando com um discurso eminentemente anti-
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tr · g1co, um discurso que não tem espaço nenhum para a casualidade. De fato , se 
estudarmos os grandes textos h1stórlcos do século XX, veremos que neles quase 
n d ocorre por ca o. O tempo todo, exatamente po rque a conclusão está 
co locada d sde o começo, tudo se articula para um final significativo, tudo que 
'cont ce caba tendo algum senlldo. 

Tr balhamos, como se vê, com um diScurso que se preocupa em trazer a 
razão da profundidade para a própri superfície. A H istórla como que complernenta 
e se trabalho da ciência, garantindo transparência , regularidade e slstematlcidade 
para o mundo ma1s emplrlco, o própno mundo dos fenômenos. 

Não é apenas a produção conceitual ou o próprio ser que permanecem 
quie tos, quase platonlcamente QUietos, lmóveís, enquanto a superfície seria 
povoada por aquelas sombras confu as e agitadas. 

Não. O que essa concepção moderna de História acaba demonstrando, pelo 
recurso à narrativa, é que, também aqui na superfície, podemos encontra-r uma 
1magem perfei1amente art iculada, estável e consistente do mundo. 

Há um comentáriO do Paul Ricoeur · nós todos con hecemos, é um filósofo 
e um I ó l go que tem se preocupado, u1t1mamente, em trabalhar com a ldé1a cle 
narrativa · que levanta uma questão muito Interessante. Ele diz o segUinte: não é 
possível c n id rarmos que uma boa narrativa seja aqiJela que, mesmo tendo sua 
conclusão colocada desde o com ço, antecipe a sua conclusão 

E há ai um ponto Importante. Por quê? Porque, sem dúv1da, faz parte do 
traba lho dess s historiadores do século XX um certo grau de surpresa. Mas esta 
surpresa , de alguma forma , está ali apenas para ser superada. Ela já não se 
confunde maas com a imprevlslblidade do mundo, com a falta de sentido deste 
mundo mais empinco, falta de sentido com que se conv1via, até certo ponto, até o 
século XIX. 

A lmprevas1b1lídade . portanto, ainda aparece no interior da narrat1va , mas 
aparece r duz.ida às suas dimensões mínimas, quase que a servi o da narra t1va. 
Aparece, na verdade, sob a forma do suspense, ou seja, reconhecendo a 
autond d do final, já que, no final, percebemos que aqu1lo que parecia sem senlldo 
acaba tendo algum. 

A ma1or parte das narrativas, em particular a dos romances realistas do 
s ·cu lo XIX e, fund menta 1m nte, do texto de Hlstór a, opera a partir desse tipo de 
discurso apaziguador, um discurso da ordem, que produz essa ordem ao nível dos 
f nõmenos. 

Murto bem: já temos. a esta altura . condições de isolar pelo menos algumas 
caracteristicas dessa idéi da narrativa. A questão da Importância do enredo e 
da ên fase na conclusão, antes de mais nada. Ambas, por um lado, dando sentido 
a esta ut ilização da narrallva corno algo capaz de produzir algum t ipo de totalidade 
ao nível dos própnos fenôm nos, um nivel mais empírico. 

E, por outro lado, produzindo esta outra característica, que é quase uma 
consequãnc1a das duas primeiras · do enredo e da conclusão · , que é essa Idéia 
de que o discurso histórico é um discurso da ordem, da regularidade, da absoluta 
articulação das várias informaçõ s dispersas que, supostamente, este método 
crítico conseguia produzir. 

Dai em diante, talvez possamos chegar a um novo ponto, que me parece 
particularmente lnteressa nt . Ate podemos retomar a questão de que estava 
falando, no começo da minha exposição de hoje, que é a própria questão, da relação 
entre História e Literatura. 

- 70 -

Porquê? Porque essacaracteristlcade um universo absolutamente regulado. 
não só realista , porém praticamente pacíficado, é algo que v.al ser multo forte no 
próprio romance. Em particular nos romances realistas do seculo XIX. 

Na verdade, urna das características importantes e bem concretas desta 
r c nte discussão da idéia da narrativa, nos últimos dez anos , é um enorm 

1ntercâmbl0 entre, por exemplo, hístonadores e critlcos lrterárlos especializados, 
uns na História , outros no romance do século XIX. Ou historiadores que começam 
também a fazer do ro mance o objeto das suas preocupações. Começam a escrever 

sobre o romance. 
E Inversamente: um número enorme de críticos literários recentes têm 

Incorporado a História como mais um tema de Investigação. 
Contudo, para que este ntercâmblo entre História e ~lter~tura se m?stre 

rea lmente frutífero, creio que ele teria que nos dar a chance, nao so de ver ate que 
ponto de fato existe quase uma permeabilidade entre os dois discursos, ma 
também, e sobretudo, de chamar a atenção parao limite desse tipo de relacionamento. 
E é exatamente por Isto que julgo que aquele novo ponto recém-mencionado deva 
se1 anali ado. Ele se refere basicamente, para resumi-lo em três ou quatro 
palavras, à idéia da ocultação do narrador nas narrativas históricas e literárias, do 

século XIX. 
De fato , tanto no romance quanto nos relatos hlstóncos parece ser 

fund mental a Idéia de que o texto, qu pode ser formado por um enredo, 
organizado por uma conclusão e, portanto, extremamente sistemátic:_o e amarrado, 
torna-se ainda mais objetivo pelo fato de que aquele que o narra nao apareça no 

seu 1ntenor. 
É a la mos a Idéia da narrativa na terceira pessoa . Se na uma útlma característica 

def inidora, quase fundamental, deste modo específico de contar a história, só que, 
n ste ca o especifico, partilhado tambem pela Uteratura . 

Assim, se você narra , mas não está naquilo que está sendo narrado, é quase 
como se seus personagens adquirissem vida própria. "Fulano subiu , desceu uma 
escada e tal, etc". Não fica claro para quem está lendo se aquilo foi produzido por 
alguém, ou, melhor dizendo, não se explicita a participação do autor na confecção 

d sua própria obra. 
A noção de autona, conseqüentemente, fica curiosamente desautorlzada 

em prol de um enorme aumento da idé1a de objetividade. 
Ora, é evidente que, neste caso, não apenas temos um aumento da 

objetividade com essa ocultação do narrador, com o fato de ele I alar de um lugar 
distante do próprio texto, quase como se não tivesse nada a ver com aquilo, como 
se tosse uma testemunha e não estivesse operando a partir de testemunhas. 

Neste caso, é lógico, não se trata apenas da objetividade, mas da enorme 
autoridade que este autor acaba ganhando por narrar desta forma, por esconder 
a sua autoria. Isto acontece, simplesmente, porque seus argumentos, agora. 
deixam de ser seus. Ele não fala com sua própria voz. Ele fala , rigorosamente, com 
a voz dos fatos, ou seja, ci>m a voz da verdade. le cria a Impressão de q~e aquilo 
que está narrando, que está escrevendo, produzindo - para ser bem claro · e alguma 
coisa que só podia ter acontecido exatamente daquela forma e de nenhuma outra , 
jâ que passa a impressão de que não foi escrito ou produzido, de que os fatos 
aconteceram daquele jeito e, portanto, não cabe discussão. 

Este é um último ponto, que se associa àquele lado anti-trágico e estabillzante 
da narrativa, pois cria uma imagem do mundo extremamente consistente, 
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Ir nquili:zadora ~muito poderosa, porque rigorosamente objetíva. 
_Mas. enfim,_ qual é meu ponto? Por que estou dando Importância a essa 

uestao da ocultaça do narrador, da produção desse quadro tão objetivo e dotado 
de tanta autoridade? 

Basl amente po que, a meu ver, ele tanto tem alguma coisa em comum com 
a narrat1va propriamente literária, quanto pode permitir que comecemos a ver 
algumas p~quenas distinções en~e a história e a ficção. Distinções essas que, a 
meu ver, _da o um pouco de substancia àquilo que eu dizia no começo. 

Nao me parece, efetivamente, que a preocupação com essa dimensão 
hter~rla, até ~~~lonal, do" texto histórico, vá necessariamente contra a prática mais 
hab1tual, ma1s moderna da disciplina. Não acho que seja por ar. Não acho que haja 
necessariamente um risco de dissolução da especificidade do trabalho do historiador, 
que ser!a transformado apenas em mais um ficclonista, entre outros. 

E lógico que este entendimento exlste. Aquilo que eu falava sobre fronteira 
e v~le tudo, no começo, certamente existe. Mas não é 0 meu. Por que não? 
Baslcam nte por u~ ou dos argumentos, que talvez possam ser meihordiscutldos 
a partir desta ~uestao particular, que é a da ocultação do narrador 

Por que? Simplesmnete porque, se é verdade que em boa parte dos textos 
da hls~orl?grafia e da literatura do século XIX vamos encontrar esta característica 

ausencta do n~rrador, u diria contudo que, se olharmos mais de perto, vamo~ 
ver qu . a questao certamente tem alguns matizes, algumas nuances bastante 
su esltvas. 

D sde logo, chamo a atenção para o fato de que o historiador se em muitos 
casos ou na maioria deles esteve de fato ausente do texto da H.' 1 • · . • 1s orta, nunca 
prat1cam nte nunca pod se ausentar do livro de História. ' 

O que estou querendo, no fundo, é chamar a atenção para 0 tato de que 
se o .nvro ~ literatura pode se r duzír a seu texto, o livro de História não. o livro d~ 
~storla , e ev1dente, tem como Farte fundamental seu texto, mas não só. Quase tão 

~ortante, .ou .talvez mesmo ta o importante quanto 0 próprio texto, aquele espaço 
fis1co do pro~n~ livro onde se en~ntra a narrativa, serão também outras partes, 
como o prefacio e as .notas de pe de página, que é precisamente onde vamos 
encontrar o aparato cntlco, Incluindo-se aí a própria bibliografia. 

Assim, da mesma maneira que esta dimensão literária presente no texto não 
luncto~a apenas como coadjuvante, como um ornamento que poderia, no limite, ser 
supnm1~o, sem ~ue Isto ttvesse grande Importância, estas outras seções do livro 
de Htstorla lambe~ ~evem ser consideradas como parte Integrante, Indispensável 
mesmo, do seu of1c1o, 

Por que tenho esta posição? Porque julgo que seja precisamente nessas 
outras partes, apare~temente ~ais humildes do livro de História, extra-texto, que 
v ar estar presente a f1gura do meto do critico. Ou seja, o historiador irá marcar a sua 
drferença, a singularidade do seu trabalho, pelo fato de que ele pode estar até 
ausent~ do seu texto, neste sentido numa posição muito comparável à do 
romanctsta, m s. obngatoriamente deverá estar presente • e falando na primeira 
p~ssoa · no prefacio e nas notas, deixando claro o seu uso do método e assim por 
d1ante . 

Meu ponto é que este m_étodo não é simplesmente um tipo de operação 
tntelectualque anteceda a narrattva, como se fosse algo tão próximo, tão prisioneiro 
da pesqu~sa, que quando se fosse passá-lo para o papel, pudesse ser esquecido. 

Nao acho isso. Acho que esse método permanece presente inclusive no 
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livro, senão no textoj mas explicitamente no livro de História, até o f1m. 
A própria bibliografia deixa claro que o que se está produzindo é algo que 

leva em consideração um conJunto de reflexões anteriores, e não uma criação da 
sua própria subjetividade, ou o fruto de uma dedução a panlr de modelos anteriores 
Ela exphclta, rigorosamente, o diálogo com a tradição. 

Este me parece um ponto Importante. 
Um outro ponto a ser enfatizado nesta discussão, que agora começa a tratar 

pe la diferença do contato entre o historiador e o romancista, é que o historiador, de 
certo ângulo, pode ser pensado como um Intelectual multo mais limitado que o 
literato. 

Limitado, em primeiro lugar, pelo próprio método criticO. Nas vezes em que 
ele afirma, não pode afirmar qualquer coisa. Por mais que esteja operando com uma 
idéia de narrativa muito compatível com aquela que era desenvolvida ao longo do 
século XIX, ele, contudo, não opera da mesma forma. Ele opera limitado por esse 
método critico. 

E, na verdade . este é um segundo ponto · , esta limitação produzida pela 
critica não está presente apenas nas notas. Ou se)a, minha segunda questão é que 
esta diferença pode ser constatada inclusive na análise do próprio texto, na 
narrativa do historiador 

Desta forma, mesmo que este historiador esteJa tão ausente do texto como 
o romancista, serão ausências distintas. Antes de mais nada, pelo fato do narrador, 
num texto de História, ser sempre o autor do texto. Isto é fundamental. Quando 
lidamos com um texto de História, nós o lemos a partir do suposto de que essa 
terceira figura, escondida e, portanto, dotada de tanta autoridade • como estava 
falando antes - é sempre aquele que escreveu o texto. 

Isto não é necessariamente verdade no texto literário. Quem narra está 
longe de ser, obrigatoriamente, seu autor. Mesmo no século XIX, há Inúmeros 
exemplos de narradores que não são os autores. 

E por que não? Entre outras coisas, porque o narrador literário não é 
necessariamente um narrador confiável. Lendo um texto de ficção, ninguém se 
coloca na posição de quem avalia a descrição, que lhe está sendo oferecida, como 
se tivesse forçosamente que acreditar naquilo que o autor lhe está dizendo. Pode· 
se duv1dar do que ele diz. 

Já o narrador da História vai ter como uma de suas funções básicas a 
conflabllldade, ou seja, a sinceridade. Neste sentido, o narrador é sempre o autor. 
Ele não pode colocar representante seus para criar um texto, que tenha espaço 
para a ficção, que tenha espaço para a Imaginação, que produza dúvidas e 
ambigüidades. Ele está a serviço da criação de um certo tipo de Imagem da 
realidade que, tanto pelo método crítico quanto pela própria narrativa, funcionam 
no sentido de produzir uma Imagem a mais obJetiva e a mais confiável possivel. 

Neste sentido, para essa ooncepção moderna de História, por mais Importante 
que seja a Idéia de narratiVa, por mais básico o papel desempenhado por essa 
dimensão literária, a sinceridade será fundamental. Sinceridade não como 
característica psicológica do historiador, mas "Como valor compartilhado por ele e 
seus leitores. Portanto, como uma obra que tem um peso, um sentido social. 

Inversamente, é bom lembrar que o romancista , por mais realista que seJa 
o livro que ele produz, será sempre - como Já dizia Fernando Pessoa- um flng Ido r. 
Será sempre alguém em quem não se pode confiar completamente. Basta 
lembrarmos que ficção envolve fingimento, na sua raiZ etimológica, ou então que 
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o llter to não precisa sequer assinar o seu próprio nome, Jâ que pode, legitimamente, 
apresentar-se sob pseudônimo. 

Este é um ponto que me parece nteressante. Se trabalharmos com ele um 
pouco, poderemos inclusive caminhar na direção de Inverter, até certo ponto pelo 
menos, o entendimento mais habitual da própria relação entre História e Literatura 
entre nós. 

Ê muíto comum, na verdade, encontrarmos a afirmação de que a literatura 
deva ser entendida como algo menor, ou seja, como algo que não se adequa, não 
se encaixa nas exigências mais duras de verdade, históricas ou físico-matemáticas. 
feitas pela modernidade. Então, ela seria considerada quase como um discurso 
ornamental, de pouca Importância, algo mais próximo da diversão e do refrigério. 

Entretanto, tenho a impressão de que um dos desenvolvimentos recentes 
do século consiste no fato de que foi exatamente este entendimento do narrador 
literário como alguém menos confiável, como um flngldor, que acabou fazendo com 
que ele ocupasse uma função de enorme prestigio ao longo das últimas décadas, 
bem mais até, em termos da sua presença na esfera pública, do que o próprio 
historiador. 

Desde o começo estou Insistindo no fato de que esse historiador. Inclusive 
quando op ramais cla1 a mente, quase no I mil e da Literatura, recorrendo à narrativa 
para produz.ir a sua totalidade, está sempre me o controlado, limitado, confinado 
num espaço particular, aquele espaço do rigor, senão da verdade, por e sa 
proeminência do método critico. Sempre. 

Ora, com isso, seu texto, por mais que tenha qualidades literárias, conhecerá 
sempre um limite, que é o limite da verdade dos fatos, o limite de ter sido produzido 
dentro deste protocolo, dentro deste conjunto de mecanismos - a preocupação com 
a autenticidade, com a Integridade, com a correção - que compõem o método 
critico. 

Deste modo, um ponto que me parece extremamente interessante é que, 
se o historiador, de alguma maneira, conseguiu se tornar uma figura mais pesada, 
no sentido de que merece mais credibilidade - claro, muito mais - do que um poeta, 
contudo, o que ele ganhou em credibilidade, parece ter perdido em originalidade. 

Quer dizer: existe o tempo todo a Idéia de que o hrstoriador pode nos oferecer 
um conhec manto até bastante sólido e confiáve l, mas não temos como Imaginar, 
por exemplo, que ele possa, minimamente, trazer algo de novo para o mundo. 

Neste sentido, a capacidade que ele tem de produzir algum tipo de 
orientação é multo reduzida, bem mais reduz. ida, a meu ver, do que a própria figura 
do ficcionista . 

Por quê? Basicamente, porque lidamos, na modernidade, com um certo 
padrão de organização da vida social. eminentemente burocratizada, prevlslvel e 
Impessoal, padrão que parece reduzir drasticamente as chances de que apareça 
qualquer corsa nova a partir da economia ou da política. 

Neste quadro, então, não 'é de se estranhar que ocorra valorização do 
frccionista como alguém dotado de orlgrnalidade. Pode-se não acreditar muito no 
que e le tem a dizer sobre o passado, sobre a História, mas, cada vez mais, ele 
parece ser uma das poucas figuras do século a ter acesso ao que poderlamos 
chamar de dimensão utópica da verdade. Uma verdade que não é a dos fatos , é 
a dos valores. 

Neste sentido, atravessamos o século - e este é um ponto que considero 
extremamente interessante - lidando com um enorme conjunto de literatos "strlctu 
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nsu" que d ram um sentido quase profético à sua própr a atívidade. 
, só para terminar, não estou falando de autores r alist s, não estou 

f 1 ndo slmpl rn nte daqueles qu pret ndem dar um sentido mars socra l 
politrco à sua obra, por xemplo denunciando as injustiças sociais, coisa d s 
11po tou laland d autores xtremam nte xp rrrn nt rs, como, por exemplo, 
C "ltne, na França e Maiakovsky, na União Sovíêtíca; autores deste. estilo, uns mais 
próxirn s ao f ci mo, outro lig d ao ocrallsmo. 

Estes utores associaram a sua originalidade, a sua capacidade de trazer 
lgo d novo para o mundo a um papel quase que profético, presumindo que ao 

menos um qulvalente do mundo que eles produziam nos seus textos poderia se 
concretizar, vendo um certo trpo de compatibilidade entre a ficção que escreviam 

c rto movimentos que começavam a surgir. 
Enquanto Isto, o historiador "moderno" esteve geralmente trabalhando de 

man Ira inversa, diminuindo o que havia de original na sua reflexão e Incorporando 
um lado sóbrio, às vez.es sóbrio até demais, na medida mesmo em que o cultivo do 
método critico pode, de certa forma. afastá -lo da politlca e, no limite, até mesmo 
d v1da, da soclabllrdade cotidiana. 

De qualquer forma, como sugeri, ao longo da minha exposição, certamente 
rst m outras concepções de Hlstõn . M smo hoJe em di esta não é unlca Os 

''Annales". de certa maneira, jâ estão operando a partir de outros. paradigmas. 
S olh mos para trá - foi um pouco o que tent I faz.er, me referindo aos 

ntrquárros, àqu la concepção clássrca de História - vamos estar lidando com 
outros g- neros e até com outras narrativas. Vamos estar lidando com anais, 
crôn1cas exemplos, biografias, etc. 

N'a v rdade, o que estou querendo fazer, par encerrar, é só chamar 
atenção par o fato de que este já antigo pr domínio da concepção modem d 
H rstórla , que est v e no centro a nossa visão independentemente de que fôssemos 
contr ou a I vor dela , cenamente não deve no levar a Imaginar que tanto a sua 
preocupação com o metodo critrco. quanto partrcularmente o seu entendimento da 
rdéia de narrativa, possam ser estendidos a todas as outras c ncepções de História 
e a todos os outros gêneros frequentados p lo historiador. . 

xi t m outras histórl se outras narrativas. Mas Isto vou deixar para mais 
ad1 rrt Se possiv I, para a discussão. 
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