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1. A inserção do debate 

 
Entre as formas mais complexas do conhecimento está aquela que possibilita conectar passado-presente através 

de vestígios. Neste processo, a história pode revelar a condição humana naquilo que ela tem de mais fascinante e de 

mais temeroso. Em tal perspectiva, a noção experiência assume condição especial nos estudos históricos através das 

práticas dos sistemas de referências. Não basta apenas a consciência daquilo que está mudando e que fora condenado às 

trevas pela razão histórica moderna, pois estamos vivendo num tempo de experiências e práticas multiculturais, 

multitemporais e de interesses pluriorientados em termos historiográficos, os quais nos podem deixar perplexos frente 

aos nossos desgastados e tradicionais modelos explicativos.  

O momento parece ser de revigoramento cultural e de inserção hermenêutica na projeção e compreensão do 

passado e, neste sentido, rompe-se com o exclusivismo de uma verdade científica. Fato que por si só já pode gerar 

alguns problemas de repercussões teórico-metodológicos. 

              É bem verdade, pois, em tese, podemos afirmar que estamos assistindo uma luta encarniçada entre as noções de 

espaço de experiências x tempo das representações, a qual precisa sem dúvida de uma topoanálise diferenciada. O 

espaço antropológico está cada vez mais presente na experiência reconstituída em detrimento do tempo. E, neste caso, a 

função do espaço é a de reter o tempo comprimido ou mesmo imobilizado. No afirmar de Gaston Bachelard, o teatro do 

passado é a memória, onde o calendário do tempo só poderia ser estabelecido em seu processo produtor de imagens1. 

Assim sendo, o espaço garante para a noção experiência um locus especial no debate historiográfico numa espécie de 

revanche da experiência antropológica sobre a estrutura e sim também do local da cultura sobre a explicação. Está claro 

que a descrição densa da experiência enfatiza, conforme Geertz, de forma extraordinária, as formulações discursivas no 

passado sem a dinâmica do tempo, porém projetadas na atualidade como uma espécie de ciência do texto. 

         Por outro lado, já entendemos que o conhecimento do passado como meio de redenção do homem no futuro 

produziu monstros terríveis e o século XX é exemplar para demonstrar este fato. Talvez o passado só exista mesmo 

apenas como experiência, como imaginação e como afetividade presentista, cujas leituras são aquelas que nos remetem 

para o seu fundamento metodológico do como é possível de ser reconstituído o seu sentido clandestino. Pois, o passado 

como algo estrutural e orgânico não existe. Ele somente existe na capacidade do historiador em produzi-lo a partir de 

sistemas de referência. 

       Nesta perspectiva, entendemos que este é o momento ou tempo de experiências que podem possibilitar a 

problematização do presente pelo passado no sentido de reconstituirmos as idéias de futuro no passado e, sobretudo, 

compreendê-las como os argumentos para uma cultura da mudança. Nesta orientação, a história como texto 

representativo das experiências humanas somente se deixa explicar e compreender a partir de três funções específicas. 

Vejamos: a) a história como o processo de generalizações de motivos, de ações e de representações de perspectivas de 

futuro no sentido de orientações dos objetivos individuais e coletivos para o futuro agir; b) a história é a soma de ações 

orientadas em modelos de explicação da experiência, integrando os aspectos pertinentes à multiplicidade, à 

heterogeneidade da conduta de vida e às relações sociais; c) a história é a representação exemplar de critérios de 

regulamentação de experiências que, por sua vez, sedimentam e estabilizam  a construção de modelos legítimos e 

normativos da práxis social. 
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        Estas três possibilidades, como potencialidades da experiência histórica, podem agora ser diferenciadas em um 

número extraordinário de funções específicas da cultura propriamente dita, dentre as quais podemos destacar as de 

motivação, de orientação, de satisfação, de disciplinaridade, de recrutamento e estratificação, de legitimação, de 

integração e, finalmente, de significação. 

          Metodologicamente, estas funções envolvem um amplo espectro de leituras das experiências. Pois bem, onde 

podemos perceber o envolvimento da experiência?  Podemos perceber o envolvimento não apenas na materialidade da 

experiência, mas sim em estruturas de representação tais como: na lembrança, na memória, na tradição, no simbólico, 

no imaginário, no psicológico, no local da cultura e, no caso da historiografia, em textos como resultado da 

racionalização e estetização das práticas e experiências. 

           De outra forma, não é desprezível que a situação mostre que a saturação de perspectivas seja concebida como a 

condição maior de produção de sentidos. De forma que os custos da modernização seletiva não seriam mais percebidos 

como obstáculos metodológicos, mas sim como recursos, como matéria-prima para sua (re)utilização através dos 

esforços da  meta narrativa, da meta ficção ou ainda da intertextualidade. 

        Portanto, o tempo de experiências e o sistema de referências presentes, percebidos através da fascinação histórica e 

envolvidos tanto pela estética como pelas funções do conhecimento histórico, é um campo fértil, mas indigesto por 

trazer consigo alguns desafios, tais como: a analogia entre a reconstrução da biografia e a interpretação crítica através 

dela de estruturas simbólicas; a ciência não desempenharia mais seu papel de motor do pensamento, pois esta função 

estaria ocupada pela política; a história com plausibilidade argumentativa não pode ter mais a função de propor 

identidades, pois a historiografia é o resultado de racionalizações metodológicas; a história para poder dar conta desta 

busca de significações sobre experiências precisa ampliar seus lastros de conteúdos.  

2. Narratividade na história 

 O termo narratividade foi introduzido no debate histórico-historiográfico através da filosofia analítica da história 

bem como, paralelamente, através das pesquisas sistemáticas sobre teoria literária e lingüística exegética de textos.2

 A narratividade abarca a especificidade lógica do leque de relações da linguagem através da qual pessoas narram 

representações do passado pela historiografia e literatura. Dependendo das relações que são estabelecidas nas 

perspectivas de pesquisas serão também vinculados os princípios narrativos, frases, textos como elementos da 

narratividade, estruturas narrativas ou esquemas explicativos. 

Na área do conhecimento histórico e sua respectiva teorização, narratividade significa, em primeiro lugar, o fato 

que toda história é apresentada como um contar sobre o passado. Isso significa representar o passado como histórias. Se 

esse fato está estreitamente fazendo a ligação entre história e narração, o que é posição indiscutível, então surgem, 

problemas quanto à fundamentação mais exata em termos de teorias da história.  

A questão central, por onde surgem os problemas de fundamentação, pode ser formulada a partir da construção 

do próprio conhecimento histórico. A narrativa com sua seqüência, culminado na síntese, é estruturada através de 

aspectos externos do discurso sobre o passado ou ela vem estipulada a partir da relação conceitual interna da própria 

história? Em outras palavras, poder-se-ia afirmar que a narrativa seria uma resposta para a questão do já discutido 

problema da filosofia da história, através do qual o passado é ou não tornado história. 

Essa questão traz à tona um problema subjacente, mas não menos importante da narratividade histórica. 

Podemos ampliar o grau de complexidade da questão, se tomarmos a constituição da consciência histórica, ou seja, a 

especificação de como a história – o passado – é constituída em história no processo de análise de pesquisa. 

Nessa perspectiva, podemos então observar que a narratividade se tornou um dos problemas atuais do debate. A 

atualidade desse problema também vem, por um lado, da maneira específica do desenvolvimento da história cultural, 

vista pelo ângulo metodológico e, de outro lado, pela crise paradigmática que a história vem enfrentando como ciência.3 
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A tentativa de buscar estruturas narrativas específicas para a história e a multiplicidade de perspectivas teóricas 

em jogo indica uma revisão dos conceitos básicos do próprio conhecimento histórico. Assim, uma reabilitação da 

narrativa histórica como algo específico somente será possível se tomada como um dos critérios de plausibilidade do 

conhecimento histórico. Isso significa incluir na sua estrutura teórica os elementos do discurso histórico como fonte 

fundamental da explicação. 

Arthur Danto procurou, através de sua análise, discutir os esquemas narrativos da explicação histórica, 

mostrando que a oposição narrativa x teoria é falsa, levando inclusive avaliações errôneas. 

Os aspectos levantados por Danto de forma alguma foram superados naquele momento, tanto que mereceram 

debates posteriores. Pelo contrário, suas considerações foram importante por chamarem a atenção para o significado da 

narração, sua fundamental necessidade no processo de constituição da pesquisa e do conhecimento histórico, bem como 

na função de teorização na história social e da história cultural.4 

Evidentemente, a caracterização acima apenas delimitou a importância da narratividade. É certo que a narrativa 

sempre irá estar presente em textos com conteúdos históricos; que o espaço da história narrada está presente na 

interferência de ações, na heterogeneidade dos fins e na contingência; que a história na sua prática de constituição 

precisa ter presentes estruturas narrativas; que a narrativa e a teoria precisam estar minimamente em situação de 

complementaridade; que as teorias também precisam estar sujeitas ao conteúdo do debate da narração. 

Nesse sentido, a questão de fundo proposta aqui é de trazer a discussão das formas narrativas para dentro do 

debate mais geral, vinculando-as aos princípios das teorizações, das metodizações e didatizações na constituição do 

conhecimento histórico. Fora disso, a discussão sobre a narratividade cairá no esgotamento das formas estéticas de 

representação do passado e em debates meramente técnicos, vinculados às estruturas frasais onde o conteúdo histórico 

como conhecimento perderá seu significado na tarefa de produzir possibilidades de consciência. 

As possibilidades de consciência colocam a narrativa no centro de questões fundamentais para a história, 

podendo elas ser apresentadas como origem, como alegoria e como estética. 

a) Narrativa como origem 

Em essência toda narrativa é um discurso fundador e nesse sentido pode designar uma constelação de 

ingredientes desse discurso5. 

Narrativa como origem pode designar um lugar privilegiado do passado e de uma recusa da modernidade, pois 

nesse locus convergem simultaneamente os impulsos restauradores e utópicos. Ela representa o retorno a uma harmonia 

anterior, perdida pelos processos de modernização objetivos da sociedade. Buscar fundar um passado perdido é 

articulado como se o ideal estivesse no passado. Nesse sentido, podemos constatar uma contradição entre nostalgia e 

vanguarda ou entre conservação e revolução. O tempo é representado como restauração e como dispersão, assumindo 

característica alegórica, onde a restauração estabelece o termo e a dispersão o efêmero. 

A narrativa como origem designa então um salto (Sprung) para fora ou para além da sucessão cronológica que 

nivela os fatos numa linha de tempo linear. A origem quebra a linearidade do tempo, passando a operar com cortes no 

discurso.6  

É uma tentativa de fazer saltar do passado congelado para o contemporâneo e do contemporâneo para o passado 

quase como algo acidental e subjetivo. Assim, o passado congelado passaria a integrar o contemporâneo agitado e esse, 

por sua vez, poderia fazer parte do passado, formando a heterogeneidade no encontro de experiências diferenciadoras 

naquilo que pode ser denominado de o contemporâneo do não-contemporâneo ou a idéia de futuro que se tinha no 

passado ou ainda a idéia de passado que se terá no futuro.  

Mas, a narrativa como origem é representada como a vontade de um regresso e, sobretudo, mostra também a 

precariedade desse regresso. A precariedade aparece quando existe a consciência de que só é restaurado aquilo que foi 
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destruído. Nesse caso, o ato de querer restaurar indica o reconhecimento da perda, a lembrança de uma ordem anterior e 

a fragilidade dessa ordem. Então, a restauração é sempre incompleta.7 

Continuando o raciocínio, a narrativa sobre o passado via rememoração não implica apenas na tentativa de 

restauração do passado, mas alavanca também uma transformação do presente de tal forma que, se o passado aí for 

reencontrado, ele não fique o mesmo, mas seja também ele retomado e transformado. Nesse sentido, a relação 

estabelecida entre o passado e o presente implica no reencontro transformador de ambos. Já não teremos mais um 

passado como ele realmente foi e um presente incólume à interferência do passado. 

Certamente nesse processo transformador existia um vínculo essencial entre narrativa e história. A linguagem 

contida na narrativa é uma espécie de re-atualização da origem e, portanto, ela possui uma vinculação com o futuro 

utópico no passado. É, em última análise, restabelecer os vínculos com as idéias de futuro no presente e as idéias de 

futuro que se tinha no passado. Então, a tarefa da narrativa não é apenas a restauração do idêntico esquecido, mas a 

possibilidade do diferente. 

Nesse sentido, o discurso (logos) e onoma (que conhece), vinculando linguagem e história, se articulam em 

combinações diferentes, resultando daí as várias tradições históricas que nada mais são do que traduções do passado. 

Em outras palavras, as narrativas são traduções e leituras diferentes do passado que, dependendo das combinações e 

ênfases variadas, possibilitam as mais diferenciadas leituras interpretativas do passado. Porém, todas as possíveis 

tradições possuem algo em comum. Todas elas demonstram serem incompletas e transitórias, mesmo que busquem a 

perfeição do passado. 

b) Narrativa como alegoria8 

No sentido clássico, alegoria nasce da distância histórica que separa o leitor do texto, cujo texto pode apresentar-

se das mais diversas formas. Com essa premissa básica, a alegoria torna-se: uma espécie de intervalo entre ambos; um 

escândalo do leitor em relação ao texto; e finalmente, como diz Schleimacher, a responsabilidade (o ponto chave) 

caberá ao ato da leitura e não mais ao texto.  

Com essas três perspectivas, alegoria é a possibilidade de reabilitação da história, da temporalidade, mas também 

a morte da linguagem humana na relação leitor-texto. Pois, ao mesmo momento que a narrativa possui historicidade, ela 

demonstra seu caráter arbitrário na medida que traduz a precariedade dela mesma. Seu desejo de eternidade corresponde 

a sua consciência da precariedade da descrição do mundo. Parece ser essa a fonte da alegoria: a coexistência entre 

efêmero e o eterno. Ou como diria Baudelarie: a coexistência da harmonia e da modernidade devoradora.  

É exatamente dessa coexistência contraditória que a narrativa experimenta sua viabilidade, a qual se encontra 

situada entre expressão e significação. Origina-se daí o fato da alegoria apontar para a impossibilidade de um sentido 

eterno. Apesar dessa impossibilidade, ela também aponta para a necessidade de preservar temporalidades significativas 

recheando-as de historicidades, porém transitórias. 

Através da alegoria aprofunda-se uma relação tríplice: i) a do sujeito clássico que podia afirmar uma identidade 

coerente entre si mesmo. A alegoria agora passa a sugerir precariedade da identidade coerente e verdadeira e nisso o 

sujeito construtor da totalidade coerente passa a vacilar: ii) a dos objetos que não são mais os depósitos da estabilidade 

última, passando agora pela decomposição e fragmentação; iii) a do processo de significação, cujo sentido surge da 

corrosão dos laços de experiências de sujeitos e objetos. 

Do aprofundamento da tríplice relação acima exposta, ocorre a morte do sujeito clássico e o surgimento da forma 

alegórica do texto, passando a não existir mais a independência entre sujeito e objeto; como tal tem-se a inexistência de 

sentido próprio. A relação de dependência entre sujeito e objeto propicia com que a alegoria (ela própria) seja a 

fragmentação do real e a renúncia da aparência falsa de totalidade. Assim, a alegoria possibilita a produção abundante 
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de sentidos sobre as ruínas (o passado) de um edifício do qual não sabemos se ele existiu por inteiro ou se ele foi uma 

construção.9  

Mesmo com a multiplicidade de significações que podem ser produzidas pela alegoria, ela revela uma 

consciência de momento da leitura. Ela ajuda a compreender a temporalidade, portanto, a transitório e a fragilidade do 

presente. 

c) Narrativa como estética 

A ansiedade do mundo ocidental em perceber operacionalizados os princípios da modernidade (na sociedade, no 

Estado, no poder, nas artes...) levou-o a uma interpretação unilateral da própria modernidade como sendo algo 

monolítico, perfeito e orientado para o futuro. Longe disso, a origem da modernidade assenta-se exatamente no 

contrário dessa interpretação. Ela sugere a multiplicidade nas diferenças práticas discursivas que testemunham o 

conflito de experiências sociais, científicas, políticas percebidas, sobretudo, nas formas artísticas.10 

Somente muito recentemente, com a crítica acirrada aos parâmetros da modernidade, percebeu-se com mais 

atenção que os fundadores da modernidade, século XVIII e XIX, buscam-se o pluralismo, a transitoriedade e a negação 

da autoridade constituída. O desafio da crítica aos modernos é, portanto, duplo: primeiramente reconhecer a crise de 

identidade – não a extinção de seus princípios – e retornar à crítica à razão instrumental dentro da atuação experiência 

do capitalismo avançado. O segundo desafio, ao nosso ver, deve tentar resgatar os impulsos utópicos do esclarecimento 

e buscar a complementaridade da modernidade. 

Em outras palavras isso significa dizer que através do desafio lançado, os discursos da ciência, da filosofia, da 

política e etc., na crise da modernidade não expressam apenas desintegração e o sentimento de dificuldade em poder 

conciliar a racionalidade com os valores do passado. A interrogação irá bem mais além, pois a estética da modernidade 

não pode prescindir da leitura de metáforas cifradas de vivências e do conflito que é a própria experiência de geração da 

condição moderna.  

Parece que são as metáforas e os conflitos as chaves de compreensão da estética na narrativa moderna. Não são 

apenas os mega projetos políticos da modernidade que podem apontar para um novo mundo. Também a narrativa de 

fragmentos pode garantir a representação da capacidade de criação e de re-significação das experiências e práticas de 

referência. Portanto, a questão metodológica não está somente expressa nos textos, mas sim na possibilidade de leitura e 

releitura dos mesmos. 

Estão aí alguns argumentos, entre tantos outros, sobre a atualidade da estética no texto histórico. Sem dúvida, a 

possibilidade de diálogo nesse ponto é tensa e conflituosa.   Certamente, isso ocorre por conta da mentalidade moderna 

moldada na cultura ocidental que considerou apenas a experiência da uniformidade moderna quando conjugou natureza, 

sociedade e narrativa.  

Nessa conjugação o espaço, o tempo e o movimento dos modernos ficaram restritos aos (sub)textos estranhos a 

razão moderna. O redescobrimento do estranho na razão moderna motivou o alargamento do repertório estético dos 

textos e de ampliação de mecanismos metodológicos capazes de caracterizar e compreender o moderno. 

Esses aspectos ajudam-nos a compreender a aproximação entre história e literatura e a valorização crescente da 

narrativa como fator de sustentação do texto histórico. O reconhecimento desse ponto de vista atraiu o discurso 

histórico contemporâneo para um repertório lingüístico de ruptura da história naturalizada com as ciências positivas. 

 Estabelecem-se novas relações entre sociedade e história, especialmente (a) pela busca da dinâmica 

multitemporal do tempo como expressão do rompimento com a totalidade e com a unidade eterna, diante da 

desintegração das promessas de modernidade; (b) pela busca da transitoriedade, cujos aspectos centrais são a novidade e 

efêmero, a invenção e a subversão dos sentidos tradicionais; (c) pela negação da modernidade e do otimismo, que são 
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valores expressos na linearidade no tempo, no progresso e na ciência como fatores de redenção da humanidade e (d) 

pela negação da autoridade da tradição historiográfica com seu ideal universal. 

As formas de oposição à tradição da mentalidade moderna buscam o erótico, a imaginação, o cotidiano, o 

mágico através da linguagem primeira capaz de resgatar a experiência e o tempo anterior à história ciência11. Cria-se 

assim um texto inundado pelo estranho, pela ironia, pelo transitório, pelo corpo etc., envolto pela linguagem 

descomprometida pelo regramento científico moderno que, entre outras coisas, escondia a cotidianidade e a tragicidade 

no passado. Tais textos exercem atualmente um fascínio mágico sobre o leitor. Conseguem possibilitar, por vezes, uma 

capacidade de intermediação comunicativa entre os processos civilizadores e a subjetividade imaginativa do leitor. 

Contudo, por um lado, é preciso notar que tais características em textos históricos são por vezes criticadas como 

sendo pós-modernos ou anti-modernos12 pelo seu déficit na produção de identidade. Claro está que a produção de 

identidade sofreu modificações profundas ao longo da própria constituição da modernidade.  

Assim, os defensores da modernidade jamais apostaram em uma única identidade e uma verdade, mas, sobretudo, na 

multiplicidade de discursos concorrentes. Por outro lado, deixar fluir a inserção estética não deve significar a sua 

autonomia completa, pois isso também a afastaria do cotidiano das experiências, do social e do histórico. Se isso ocorrer 

teríamos a ornamentação do texto sobreposto ao histórico e assim nada mais do que um novo jogo de hostilização ao 

passado, onde predominariam o gozo das formas do esteticismo técnico. Isto significa dizer que a história faz um 

esforço para interpretar de forma diferente aquilo que é permanente e através da escrita transformar a natureza em 

objeto da cultura. 
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