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Durante o século XIX, são separados os dis
cursos da literatura e da história, em esforço de 
excluir da reflexão "científica" o imaginário. 
Constituem-se tendências opostas a objetivi
dade, que impõe restrições ao sujeito-histori
ador em nome da verdade, e a sedução ofere
cida pelas narrativas dos fatos históricos. O 
século XX revê os objetivos da pesquisa e da 
escrita históricas. A narrativa se fortalece en
quanto questão a ser explorada ao lado das 
indagações sobre a fabricação historiográfica 
e das reflexões teóricas da literatura. As pers
pectivas abertas mais recentemente ressituam 
as relações entre o ficcional e os discursos da 
verdade , quer no campo da história, quer no 
campo da literatura. 

Na segunda metade do século XIX, a História passa a 
se autoconsiderar como "ciência autêntica", movida que 
estava pelas idéias positivistas e pelas pretensões de conquis
tar sua autonomia frente à literatura. Sua transformação em 
ciência transformou a literatura em um pesadelo, que punha 
sob ameaça o corte epistemológico proposto. A separação 
deveria ser ao máximo demarcada, para que as solicitações 
do saber não fossem sufocadas pela demanda das produções 
estéticas. Poetas como Schiller e Lamartine permitiam-se 
escrever história, num periodo em que Barante e Thierry 
eram influenciados pela novela de Walter Scott e de 
Chateaubriand. Como observa Linda Orr1

• Balzac considerou 
sua "história dos costumes sociais" bastante superior às 
"secas e entediantes nomenclaturas de fatos chamadas de 
Histórias". Os leitores de Alexandre Dumas poderiam ser 
considerados historiadores em potencial, a quem só faltaria 
entregar-se ao prazer mais puro e à cor verdadeira. 2 

Objetividade frente aos fatos e capacidade de tecer 
um discurso que provocasse interesse junto ao público leitor 
eram tendências em combate naquela segunda metade de 
século. Os estudos historiográfi.cos oscilavam entre o ideal 
da cognição cientifica, com suas leis universalmente válidas, 

e a hermenêutica mais próxima da compreensão estética, que 
recorria aos recursos narrativos. O historiador-cientista pu
rificava a sua prosa das metáforas e imagens inconvenientes, 
para que a mão escritora da História lavrasse com fidelidade 
o que realmente houve. Era como se a verdade histórica, 
frágil e relativa, dinâmica porque sempre em progresso, 
quisesse parecer absoluta e conclusa. 3 Mas o imaginário 
histórico do século XIX se achava ainda muito dirigido para 
o remoto, o oculto, o inacessível das origens e dos fins. 
Frente ao enigma do Outro, criavam-se sentimentos confu
sos, que a promessa elevada do progresso e da civilização 
moderna se candidatava a eliminar. Com diria Lionel 
Grossman, lembrar-se era a condição de esquecer-se.4 

As técnicas "realistas" da descrição faziam sentir o 
leitor que não havia barreiras entre ele e o objeto: defrontava
se com a presença viva e concreta do real, com seus aconte
cimentos falantes. Mas era preciso eliminar a figura poética 
do historiador, ator-autor de sua historiografia, gênio inspi
rado que se nivelava aos heróis criados pelas narrativas, para 
fazer brilhar o austero discurso ideal da ciência. Se o poeta 
tinha a liberdade de se apropriar do passado e de lê-lo 
segundo a sua vonta~e, o historiador deveria prender-se ao 
compromisso maior de manter a verdade do objeto descober
to/desvendado/criado. 

A ficção horrorizava a moderna definição de História, 
ainda que a guinada da História em direção à ciência 
positivista passasse a fascinar a prosa romanesca. Parte da 
ficção literária abarcou as postulações naturalistas e procu
rou demonstrar sua capacidade de documentar o real com 
fidelidade supostamente cientifica. 5 A noção factual de 
verdade termina por contaminar os dois discursos. Dispensa 
assinalar que o advento do romance moderno conduz à 
significação essencial de que não há sociedade sem história, 
nem história sem sociedade. ParaM. Zéraffa, o romance é a 
primeira arte que significa o homem de uma maneira expli
citamente histórico-social. 6 

Todavia não se pode esquecer que as técnicas da 
composição romanesca dos anos 1920 destruíram a teleologia 
do enredo épico e afrouxaram as ligações na estrutura da 
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narrativa. A organízação dos acontecimentos por um narrador 
que já conhece o final da estória que ele conta foi pulverizada 
pela descontinuidade, pela multiplicação dos planos, pelo 
estabelecimento de múltiplas consciências narradoras. A 
partir de então, ficou incômodo tomar o romancista como 
ícone negativo do historiador narrativista, que, de incontáveis 
acontecimentos do passado, selecionava o que poderia dar 
coerência ao fmal do seu relato. 

A reação que sofreu a chamada história narrativa 
provocou a revisão dos objetivos da pesquisa histórica. O 
intento de reconstituir o passado dá lugar às pretensões de 
compreendê-lo. A mudança de atitude acarreta, por um lado, 
a substituição da descrição pela análise e, por outro, a 
concepção do discurso da literatura enquanto narrativo por 
excelência. Permanecer sob a ordem da narrativa significava 
atravancar a escrita historiográfica com ficções que lhe 
seriam impróprias. Em seus combates pela história, Febvre 
convida o historiador a explicar o mundo ao mundo, mas não 
com a história que "romanceia". Isto se daria porque a má 
história, a narrativa, responderia mal às verdadeiras curiosi
dades pragmáticas e empanturraria o leitor com "vidas 
romanceadas" e com ''revelações" enganadoras. 

A lucidez de Lucien Febvre é invejável quando reflete 
sobre este e tantos outros problemas que tocam a História e 
a construção histórica. Reconhece ele que, frente à impossi
bilidade de escutar a "voz do passado captada ao vivo", o 
historiador faz o passado de que tem necessidade e com isto 
não atenta contra a "suposta majestade da ciência". Em "De 
1892 a 1933 -Exame de consciência de uma história e de um 
historiador", escreve: 

Não tenham ilusões. O homem não se lembra 
do passado. Reconstrói-o sempre. O homem 
isolado, essa abstração. O homem em grupo, 
essa realidade. Ele não conserva o passado na 
memória, como os gelos do Norte conservam 
frigorificados os mamutes milenares. Parte do 
presente - e é sempre através dele que conhece, 
que interpreta o passado. 7 

Para François Furet, o talento literário dá vida ao que 
é uma reescrita dos arquivos, mas não lhe acrescenta uma só 
idéia. Pelo contrário, ele deixa transparecer o ódio das idéias 
e a propensão de querer dar conta do "acaso das vidas, a que 
se chama igualmente ( ... ) o romance das existências". 8 A 
característica desta modalidade de historiografia é, portanto, 
a de ser falsa e, por acréscimo, a de não fornecer "a 
inteligência do fato". 9 Seguindo a ordem cronológica, o 
historiador-narrador fornece ao leitor "o prazer do romance". 

Reforçava-se a identidade do ficcional com o menti
roso, sem se compreender que o ficcionista não se limita a 
avançar asserções que considera falsas, mas orienta sua 
produção no sentido de poder dispor de diferentes tipos de 
lógica. Ao dar um ar de verdade às ficções, não se segue que 
aquilo que o ficcionista declare deva ser verdadeiro. Portanto 
é preciso diferenciar entre ser convincente e induzir ao erro. 
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O caráter convincente de uma narrativa, esclarece Margaret 
MacDonald 10

, é o resultado de uma conspiração mútua, na 
qual o autor e seu público se engajam com toda liberdade. O 
caráter das proposições ficcionais consiste no fato de visa
rem à reflexão. 

Frente a pergunta sobre o papel do historiador frente 
às ficções, Georges Duby procurou estabelecer o vivido 
como diferença entre o ficcional e o histórico: 

... penso que o historiador não deve enganar a 
si próprio. O que ele enuncia, quando escreve 
a história, é seu próprio sonho. Há, sem dúvi
da, uma enorme diferença entre a história e o 
romance, na medida em que a ficção histórica 
está forçosamente ligada a algo que foi vivido, 
mas, no fundo, a forma de abordagem não é 
muito diferente. O historiador conta uma his
tória, uma história que ele forja recorrendo. a 
um certo número de informações concretas. 11 

W. I ser faz ver que tanto a ficcionalidade quanto a 
mentira pressupõem processos de ultrapassagem. A mentira 
ultrapassa a verdade, enquanto a criação literária ultrapassa 
o mundo real, que ela incorpora. Ambas falam do que não 
existe; ambas fazem como se o de que se fala existisse. Nas 
ficções literárias, os mundos existentes ultrapassados são 
situados em um contexto que os desfamiliariza, 12 o que não 
ocorre com a mentira, posto que esta incorpora o discurso da 
verdade e o propósito da ocultação. Uma série de sinais 
convencionalizados revela a ficcionalidade literária. A nar
rativa permite que os acontecimentos, enquanto partes de um 
enredo, se universalizem. Neste sentido, Benedito Nunes 
atenta para o fato de que, ligada à narrativa, a História não pode 
romper com a ação. Conseqüentemente, não poderá dispensar 
os agentes, os fins, as circunstâncias e os resultados. 13 

Carl E. Schorske, em seu "History and the Study of 
Culture", observa que os historiadores têm sempre se ocupa
do em descrever seu objeto sob o aspecto da mudança, sob a 
orientação do tempo. 14 Independentemente da complexidade 
de seu texto, mostram-se convictos de que o começo da 
sabedoria é conhecer se algo aconteceu antes ou depois de 
alguma coisa. Este aprisionamento aos referenciais do tempo 
de ligação impede o historiador de liberar o sentido do seus 
registros, tal como acontece com o literato. O processo 
temporal e sua configuração parecem abonar a autoridade 
historiográfica, a força explantória do seu discurso e o caráter 
de verdade que a si próprio atribui. 

Daí não haver tanto de estranho no pronunciamento 
de Georges Duby, para quem o discurso histórico se asseme
lha ao sonho, cujas grandes cortinas de imagens se prendem 
aos vestígios reais, concretos ou imaginários. As fontes 
impulsionam o salto para a hipótese, para o que poderão ter 
sido os acontecimentos ou as estruturas. Neste sentido, a 
escrita da história se estabelece como um meio de implantar 
certas fissuras fascinantes, que levam o leitor a sonhar. 15 

-------- -----
- --· 



É necessário atentar- para o fato de que a investigação 
histórica, assim como a escrita historiográfica, jamais 
colmatará os vazios_ As lacunas a ocupar levam o historiador 
e o seu leitor a recorrer aos seus acervos pessoais de conhe
cimentos, aos vestígios participantes da sua subjetividade, às 
indagações ainda por resolver. Esta subjetividade discursiva 
necessariamente aproxima o historiador do ficcionista e em 
absoluto elimina as marcas da realidade. 

Quanto à legitimidade epistemológica da narrativa 
histórica, Andrew P. Norman realça a tensão que se estabe
lece entre a atividade construtiva daquele que narra e o 
objetivo de formular verdades sobre o passado. A forma 
narrativa seria imprópria ao discurso científico também pela 
carga ideológica de sua estrutura, que impõe ao passado um 
"pré-narrativizado" e projeta sobre os fatos uma seqüenciação 
de enredo, isto é, dota-o de princípio e fim, de uma unidade 
e coerência indevidas ao passado, que estaria isento deste 
sentido ordenado. O que Norman pergunta é se, ao se 
construir uma história, impõe-se uma ordem ao passado ou 
se lê apenas uma ordem que já se encontra previamente nele. 

A fabricação da história é tanto a análise de um todo 
inicialmente descosturado, quanto a reunião de eventos não 
relacionados. Mas as histórias podem ser verdadeiras sem 
serem estruturas isomórficas do passado. Se há similaridade 
estrutural entre a história narrativa e nossa experiência do 
passado, isto não nos permite explicar como estas histórias 
possam ser verdadeiras. Tampouco é papel do historiador ler, 
com passividade, estruturas narrativas retiradas do passado. 
Para Norman, as narrativas históricas podem ser trabalhadas 
e retrabalhadas num processo construtivista, sem que se 
elimine ou negue sua referencialidade. É de se reconhecer, 
além disso, que poucos historiadores se acostumaram a 
extrair dos textos (orais ou escritos) o que eles não comuni
cam de imadiato, pois tendem a aceitar como documentos os 
assuntos como são tratados. 

Norman pondera que a estrutura discursiva não é 
inerentemente falsificadora. Algumas histórias narrativas são 
verdadeiros construtos e, como tal, não acarretam falsificação. 
Em acréscimo, o historiador adverte que a história narrativa 
pode ser~ no sentido de gerar novas figuras discursivas, 
e ao mesmo tempo literal, no sentido de merecer a compreen
são literal, sem que se comprometa a sua verdade. 16 

Os estudos nos diversos campos das ciências huma
nas vêm demonstrando, desde o final do século passado, que 
as fronteiras do ficcional e do não-ficcional são extremamen
te móveis. Há mais de cem anos que as artes de vanguarda 
incluem nos seus espaços de representação o recorte, a 
colagem, a apropriação, o objeto pronto, deslocando-os do 
seu contexto original e criando para eles condições de 
ressignificação_ Com isto o objeto-documento ganha uma 
dupla dimensão: por um lado, adquire a possibilidade de ser 
percebido como monumento; por outro, despe-se da aura que 
o sacraliza, ora como objeto estético, ora como porta-voz da 
verdade e dos "fatos". 

Michel de Certeau pondera que a história põe em 
marcha o que lhe é capital- a crença e a credulidade do público. 
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O discurso historiográfico faz crer o leitor que a parte 
representa o todo de uma época e que a fabricação de um 
texto transforma em discurso o real, isto é, faz supor que a 
realidade tenha a profundidade e a coerência próprias a um 
texto bem elaborado. A ambigüidade de a história se situar 
entre a ciência e a ficção convida Michel de Certeau a 
considerá-la uma ficção científica e a distinguir o literato e 
o historiador, levando em conta as instituições a que cada um 
deles pertença. 17 

Paul Veyne reflete também sobre as relações entre 
crença e verdade. Nas páginas introdutórias do Acreditaram 
os gregos nos seus mitos?, o historiador propõe que se deva 
falar de verdades em lugar de crenças: 

... as verdades eram elas próprias imagina
ções. Não fazemos uma falsa idéia das coisas: 
é a verdade das coisas que, através dos séculos, 
é estranhamente constituída. Longe de ser a 
mais simples das experiências ·realistas, a ver
dade é a mais histórica de todas elas_IB 

A citação expõe a quebra de um conceito essencialista 
de verdade, que atravessaria incólume as eras humanas e que 
permitiria ao historiador banir o ficcional de seu horizonte. 
Cada etapa da história do homem é capaz de produzir 
métodos de apreensão das "verdades". Na Grécia antiga, o 
mundo das lendas e dos mitos era tido por verdadeiro, no 
sentido de que não se duvidava dele enquanto uma das 
múltiplas possibilidades de convivência com o real. Daí 
Veyne reconhecer serem múltiplas as maneiras de acreditar, 
ou, dito de modo mais contundente, são múltiplos os regimes 
de verdade de um mesmo objeto. No fim das contas, pode
se indagar se a literatura ou a religião, por exemplo, contêm 
mais ficções do que a história e os seus discursos durante os 
séculos. Já que um mundo não pode ser fictício em si próprio, 
entre a realidade e a ficção a diferença não se encontra no 
próprio objeto, mas em nós, que convivemo& com e transita
mos por diferentes esferas de verdade_ Somos fabricantes das 
nossas verdades, dirá mais adiante o historiador francês, 
porque as verdades nascem da imaginação da nossa tribo_ 

Longe de se opor à verdade, a ficção é seu suplemen
to. Mas é preciso ainda refletir sobre as relações de força 
entre as verdades constituídas. Paul Veyne reconhece que, 
simbólicas ou não, tais relações de força variam e possuem 
caráter arbitrário, ainda que possam oferecer uma aparência 
trans-histórica. Epicuro, lembra o historiador, condenava a 
poesia como autoridade, como pretensa fonte de verdade, da 
mesma forma como recriminava o mito e a retórica.19 Tal 
como alguns historiadores de agora, Epicuro esqueceu-se de 
que a fala dos personagens cumpre as exigências do papel, 
muito mais do que se propõe e pronunciar verdades_ As 
fronteiras que distanciam o ficcional podem ser literária e 
historicamente situadas através das arcádias na modernidade 
oitocentista. Nelas, uma aguda linha divisória separava o 
mundo sócio-político das máscaras pastoris, mas a coexis-



tência dos dois mimdos praticamente definia as ultrapassa
gens possíveis de se realizar. 

A questão de saber se o falso não é mais do que o 
verdadeiro deformado permanece ainda. Paul Veyne amplia 
o problema do verdadeiro e do ficcional, ao propor a explo
ração dos programas de verdade das sociedades e ao consi
derar como um programa de verdade de certa comunidade 
humana será vista como impostura por outro conjunto social. 
Distinguindo erro de errância histórica, compara os falsários, 
que abusam do programa de verdade, com o estrangeiro, que 
usa outro programa para discutir os fatos. 

Inventando possibilidades, o ficcional nos permite o 
acesso ao inacessível. Na medida em que o discurso 
historiográfico tem no passado o seu inacessível, ele neces
sita da ficcionalização para se constituir. O que é conhecido, 
pode-se dizer, não precisa de ser inventado. Na ficção 
literária, o que se diz e o que se pretende dizer podem estar 
diferentemente correlacionados. De acordo com o modo como 
as instâncias discursivas estão conectadas, novos significa
dos podem derivar do sentido manifesto e do sentido latente. 
Iser declara que a escrita de um novelista mantém sua 
equivocidade, cujas possibilidades significativas se pren
dem ao mundo, que lhe fornece seus horizontes. O argumen
to afirma a coexistência do real e do possível. Se o real e o 
possível coexistem no universo narrativo, a diferença expe
rimentada entre eles não se apaga, mas perdura encenada sob 
a forma de um "como se". 

Já em 1967, a Social Sciences Information/ Information 
sur /es Sciences sociales, publicava o ensaio de Roland 
Barthes "Le discours de l'histoire", onde o semiólogo propõe 
à reflexão a pergunta se as narrações dos acontecimentos 
passados, dos gregos à "ciência histórica", se diferenciariam 
de narrativas imaginárias, tais como as encontradas na 
epopéia, no romance, no drama. 20

· 

O recente retomo à narrativa pelos novos historiado
res fmaliza a tentativa de produzir explicações científicas 
sobre as mudanças do passado, sonho acalentado desde o 
Iluminismo. Na estrutura narrativa, escreve Luiz Costa Lima, 
idéia de causa não significa nada de relevante de um ponto 
de vista científico. A explicação que ela engendra nem nutre 
o melhor conhecimento das leis, nem tem por condição 
necessária a articulação de leis previamente conhecidas.21 

Cada cultura produz quantidades de tipos de narrativa, que 
não fornecem somente informações, mas constituem com
plexas camadas discursivas que requerem interpretações 
variadas. Dentro destes universos, as ficções atuam no curso 
da história e na compreensão do significado dos eventos 
reais. Se as narrativas são o abrigo constante das ficções e do 
imaginário e são tão variaveis quanto as histórias dos ho
mens, não há porque tratá-las como uma forma esquemática 
e nociva ao discurso historiográfico. Até porque a 
ficcionalização sugere a resposta à indagação de o homem só 
estar presente para si no espelho de suas próprias possibili
dades. Encenando-as, declara Iser, estamos incessantemente 
nos esforçando para adiar no nosso próprio fim. 
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