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NARRATIVA E PODER  – A VISÃO POLÍTICA DA CONCEPÇÃO 
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Resumo: Este artigo estuda a relação entre a teoria narrativista da história surgida na 
segunda metade do século XX e as posições políticas que derivam dela apresentando os 
seus principais representantes e seus críticos. 
Palavras-chave: história; narrativa; política; pós-modernismo.  

Abstract: This article studies the relation between the narrativist theory of history risen 
in the second half of the XX century and the political positions derived from it 
presenting their main representants and their critics. 
 

 

 

1. Introdução  

 

Este artigo tem como objetivo estudar como a inserção da narrativa, como elemento 

construtor da história na segunda metade do século XX, introduz novas questões para a 

relação entre história e política.  

Esta visão narrativista está centrada no mundo anglo-saxão, principalmente nos Estados 

Unidos, por isso quando refletimos sobre o pensamento político que ela revela é 

necessário pensarmos que esta teoria e o pensamento político que ela encerra e as 

reações a ela possuem um contexto. Por este motivo, apesar de existirem muitos 

pensadores na história que refletiram sobre a narrativa a partir dos anos 60 como Paul 

Veyne, Paul Ricoeur e Jörn Rüsen a teoria narrativista aqui tratada concentra-se nos 

teóricos norte-americanos e ingleses com algumas exceções inseridas que estão imersas 
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nesta concepção específica da narrativa ou porque referem-se a ela para aprová-la ou 

rejeitá-la. 

O texto inicia com um breve panorama do surgimento da perspectiva da subjetividade 

do historiador no século XIX como um problema político, social e moral a ser sanado se 

a disciplina histórica quisesse se tornar “científica” com a mesma metodologia e 

resultados das ciências naturais contextualizando a versão histórica que os narrativistas 

acreditam que deve ser combatida. 

Em um segundo momento, estudamos a forma como a influência do criticismo literário 

e a crise da filosofia analítica da história levou historiadores e teóricos da história nos 

anos 70 a problematizar a escrita histórica não só como um meio por onde se desvela os 

resultados da pesquisa histórica, mas sim, como algo que confere um novo sentido para 

ela, as pré-concepções do historiador deixam o centro da “ideologização” da história 

que passa a ser ocupado pela narrativa. 

Nesse momento a principal discussão focaliza-se em como a narrativa do historiador 

insere-se dentro de um regime discursivo que possui suas regras e exclusões 

estruturando a forma como o historiador se relaciona com o passado. As conseqüências 

políticas destas restrições discursivas não passaram em branco para os narrativistas e 

muitos procuram mostrar como uma concepção de ciência histórica calcada no século 

XIX auxiliou a aplicação e manutenção dos sistemas dominantes. 

Mas as teses narrativistas não expuseram suas idéias sem a oposição de diversos 

espectros políticos que enxergaram o relativismo e niilismo imanentes que  acreditam 

esconder-se nos escritos destes teóricos. 

De marxistas enrustidos a falsos radicais, aqueles que defenderam a narrativa como 

elemento opaco entre o historiador e o passado, foram acusados de tudo. Pode-se dizer 
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que conseguiram muitas vezes unir ideologias opostas para defender aquilo em que 

acreditavam: a idéia de que a história pode representar o passado com fidelidade. 

Sem o objetivo de criticar ou endossar a teoria narrativista, o presente artigo objetiva 

apenas apresentar suas teses e visualizar as noções políticas que trazem consigo e como 

estas se inserem no debate sobre as transformações sociais. 

 

 

O historiador faz a história  

 

 

Antes de estudarmos a maneira como a inserção da narrativa enquanto elemento criador 

da história pode modificar concepções políticas, é preciso conhecermos um dos seus 

principais alvos de crítica: a concepção histórica do século XIX que segundo os 

narrativistas ainda domina a disciplina. 

 Já há muito tempo os historiadores são chamados a defenderem-se quanto à suas 

posições políticas no momento em que escrevem seus trabalhos. Todo trabalho histórico 

é suspeito até que se prove que o pesquisador pôde deixar de lado suas paixões 

partidárias para escrever com honestidade e lisura. Essa situação que podemos colocar 

como o “problema da subjetividade” se tornou o grande problema para a constituição da 

ciência histórica. Afinal, como atingir o patamar de ciência objetiva com algo que já se 

inicia em um direcionamento e objetivo específicos? Como fazer os fatos falarem por si 

quando esses passam pela configuração de alguém? Uma pessoa que possui seu 

engajamento no mundo, mesmo que diga ter uma visão neutra em relação à ele, esta  já 

é uma opção política em relação ao mundo que vive. Se durante séculos esta pergunta 
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não é feita, com a “construção da subjetividade” no século XVIII e a pretensão 

científica a partir do século XIX ela é formulada a todos que escrevem sobre o passado.  

Podemos dizer que o problema da subjetividade do historiador se torna central a partir 

do século XIX. Isso não quer dizer que a figura do historiador não tenha sido 

problemática antes deste período como podemos ver, por exemplo, em Descartes que 

considerava a história como um conhecimento impossível marcado pela subjetividade e 

parcialidade1. O Iluminismo do século XVIII, na verdade, marca o reino da 

subjetividade, a partir daí, o homem se transforma em sujeito soberano, crítico, livre e 

reflexivo, mas esta subjetividade não é vista como um elemento político que turva a 

história de acordo com aquele que a escreve, pois ela é exercida em nome da Razão 

universal. A subjetividade racional coincidia com a história governada pela Razão, 

assim o projeto da burguesia européia do momento, não podia ser criticado como parcial 

pois a Razão só produz qualidades e realiza a história progressivamente até chegar ao 

“fim da história”. 

No século XIX, com os avanços e sucessos das ciências naturais a história buscou 

emular estes êxitos e copiar a metodologia destas ciências para atingir uma aproximação 

confiável da realidade. A maneira de se fazer história do século anterior começou a ser 

vista como metafísica, devido aos princípios “etéreos” que guiavam a marcha da 

humanidade. 

Com esta vontade de se aproximar ao máximo das ciências naturais e com a 

disciplinarização da história que se torna autônoma, novos problemas surgem e um 

deles é a subjetividade do historiador, pois se é necessário reproduzir a história como 

ela realmente é, o pesquisador deve se despir de todos os pré-conceitos que possam 

modificar a realidade passada para satisfazer seus objetivos. Um exemplo dessa nova 
                                                           
1
 REIS, José Carlos. História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. 3ª ed. Rio 

de Janeiro: ed. FGV, 2006.  
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mentalidade é o apêndice que Leopold Von Ranke escreveu no seu livro “ Geschichte 

der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514”  onde rejeita qualquer 

forma de se escrever história que não seja baseada completamente em fontes primárias e 

critica todas as outras histórias já escritas sobre as guerras italianas pois não 

examinavam de forma neutra as fontes2. 

Mas esta abordagem “neutra e científica” conhecida como historicismo não atinge seu 

objetivo como acreditavam os historiadores. George Iggers demonstra que a 

profissionalização da disciplina histórica neste momento e a concepção de história que 

surge dela não pode ser estudada sem levar em conta o seu contexto onde as 

universidades e seus pesquisadores eram patrocinados pelo Estado e firmemente 

enraizados na cultura burguesa, Iggers fascina-se como a profissionalização e seu ethos 

científico levou a uma maior ideologização da história3. Agora que suas concepções 

sociais, morais e políticas adquiriram status científico, já não se podia dizer que seus 

escritos refletiam suas opiniões, a sua pesquisa só relatava o passado, solidamente 

baseada em documentos e só neles. Sem interferência pessoal, como não se podia dizer 

que a lei da gravidade era um reflexo da vida de Isaac Newton, a história também 

deixara de basear-se nas opiniões do historiador.  Iggers nota que esta forma de se fazer 

história acabou sendo adotada por toda parte em sua forma de busca da verdade sem 

perceber o contexto em que ela surgiu e suas implicações políticas4 que segundo ele 

consistiu em um movimento intelectual alemão cujas principais prerrogativas podem ser 

observadas na valorização do papel do Estado. 

                                                           
2
  RANKE, Leopold Von. History of the Latin and Teutonic Peoples from 1494 to 1514. London, G. Bell 

& Sons, 1909. 

3 IGGERS, G. C. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the 
Postmodern Challenge, Hanover, NH 1997. 
4 IGGERS, G. C. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the 
Postmodern Challenge, Hanover, NH 1997. 
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3. Narrativa e poder  

 

 

O surgimento no mundo anglo-saxão da narrativa como modificadora do passado 

aconteceu a partir da filosofia analítica da história que no começo relacionava-se 

principalmente com a filosofia da ciência, devido aos debates surgidos a partir do início 

do século XX sobre a cientificidade da história5.  

Dos anos 40 até chegar à irrupção da teoria narrativista da história como a conhecemos, 

os filósofos analíticos ingleses e americanos tiveram sua atenção voltada para a história 

com o intuito de provar que todas as ciências poderiam ter uma metodologia única 

baseada nas ciências naturais. 

Este debate sobre a necessidade de leis universais que regiam ou não a explicação 

histórica inseriu, através de historiadores como Arthur Danto e William Dray, a 

narrativa como elemento explicativo da história. Nesse momento, a narrativa não tem 

um caráter construtivista da história, os filósofos analíticos da história buscam entender 

o modo como a narrativa pode fornecer as leis universais que regeriam a explicação 

histórica. 

Ao longo do tempo, a filosofia analítica da história desenvolveu problemas próprios e a 

partir dos anos 60 com a aceleração da recepção nos Estados Unidos e Inglaterra dos 

pensamentos franceses da época como o estruturalismo, esta filosofia teve muita 

influência das teorias literárias. Esta influência e a crise que se abateu sobre a filosofia 

                                                           
5
 VANN, Richard. Turning Linguistic: History and Theory and History and Theory, 1960 - 1975. 
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analítica da história, devido um alargamento cada vez maior do modelo dedutivo-

nomológico para que a história se enquadrasse nele resultando na “quebra” do próprio, 

levaram ao pós-modernismo que tem a valorização da narrativa na história como sua 

manifestação. 

Antes disso, os historiadores tinham a crença de que a narrativa tinha um significado 

fixo e determinável, ou seja, as representações que faziam do passado possuíam um 

referencial especifico o qual se podia localizar e descrever. Os problemas 

epistemológicos do estudo histórico concentravam-se na relação entre o sujeito 

conhecedor e o passado e como o historiador poderia escrever sobre o passado sem 

moldá-lo aos seus pré-conceitos.  

A teoria narrativista surge como uma tentativa de quebrar a relação entre passado e 

história, ou seja, o passado existiu de fato, mas só pode ser estudado através de práticas 

discursivas limitadas e que não esgotam as interpretações sobre ele. Não existiria no 

passado uma realidade para se descobrir, mas sim, um sentido que é inventado pelos 

historiadores. Esta invenção surge em grande parte pela maneira que os historiadores 

escrevem a história, pois a escrita não é um meio transparente onde apenas se relata a 

pesquisa histórica, ela está imbuída de valores históricos que modificam a própria 

pesquisa. A história não cria o mundo “real”, ele existe como matéria, mas ela apropria-

se dele e lhe dá todo o seu significado. O passado deste mundo não existe materialmente 

e sim nos textos. A história é, então, uma construção inter-textual sem relação ao mundo 

em si6. 

Mesmo quando um historiador se imagina neutro politicamente para descrever um 

evento, a maneira que ele o relata, ou seja, a forma que ele une as sentenças individuais 

sobre o passado formam uma explicação imbuída de noções que não se encontram no 

                                                           
6
 JENKINS, Keith.Re-Thinking History,N.Iorque,Routledge,1991. 
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evento “real” e o constroem. De acordo com Ankersmit, se não houvessem essas 

construções, o passado não subsistiria, pois ele não nunca existiu em forma narrativa, 

mas sim, é narrativizado a partir dos pontos de vista retrospectivos sobre ele7. 

A narrativa forma uma trama que não está disponível no evento em si, pois este é um 

amontoado de acontecimentos que não possuem um início, meio e fim delimitados, esta 

estruturação é uma invenção que surge pela necessidade de encaixá-los dentro de sua 

significação para a cultura ou grupo. O passado só nos chega estruturado em narrativas, 

e nós não podemos nos descolar dessas narrativas para checar sua correspondência com 

o mundo real. Ela não possui referências na “realidade”, mas somente a partir dos textos 

sobre o passado o qual não há como garantirmos uma fidelidade de reprodução ou 

interpretação, pois não há regras de tradução em que possamos nos basear para garantir 

uma verdadeira correspondência. 

Um dos maiores representantes do narrativismo, Hayden White, procura mostrar que a 

escrita da história está baseada em tropos, estruturas que prefiguram os textos 

anteriormente aos conceitos que são determinados por esta prefiguração. Os tropos da 

escrita histórica estão baseados na tradição literária ocidental e servem para que o leitor 

possa entender a história que está sendo escrita a partir de uma refamiliarização do 

passado em modos de narrativa que se inserem em sua cultura. Estes tropos que estão 

divididos em metáfora, metonímia, sinédoque e ironia estruturam o enredo, a 

argumentação e a ideologia do historiador. 

Depois de demonstrar estas características que fazem parte da escrita histórica, White 

observa que não há fundamento epistemológico determinante para a escolha de uma 

                                                           
7
 ANKERSMIT, Frank. Narrative Logic : A Semantic Analysis of the Historian's Language (The Hague, 

Martinus Nijhoff  Publishers, 1983 
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perspectiva histórica, sendo mais importantes os fundamentos estéticos e morais, pois 

não há como se julgar uma história mais realista do que outra8.   

Podemos ver que esta nova maneira de encarar a escrita histórica traz problemas à 

relação história e política. Pois a partir desse momento, o posicionamento do historiador 

tão questionado anteriormente deixa de ser a única influência do “partidarismo” da 

história. A maneira como texto histórico é escrito já está parcializada e comprometida. 

A própria pressuposição de um tempo neutro e homogêneo que permite comparar 

tempos históricos distintos é questionada, considerada por Elizabeth Ermarth uma 

operação que daria base para a maioria dos saberes no Ocidente e construiria a história 

modernista, a convenção central da sua concepção humanista. A neutralização do tempo 

faria a ideologia do historiador deixar de ser a parte fundamental que dá base política de 

uma história, pois mesmo narrativas que procuram desestabilizar o status quo, 

reforçariam uma história neutra9.  

O que distingue o tempo histórico modernista, como ela chama, seria sua alegada 

neutralidade e não sua linearidade ou cronologia. Os historiadores modernistas alegaram 

um status universal para apenas um tipo de temporalidade: um meio neutro, infinito 

onde tudo existe. 

Este tempo produz horizontes passados comuns que servem para manter a continuidade 

do passado com o presente e o futuro. O tempo se torna algo natural que é igual para 

todos e sempre será e portador de diferentes pontos de vistas e ideologias enquadradas 

dentro de si.  

Gianna Pomata ao discutir os livros didáticos de história de uma perspectiva feminista 

lembra que os livros transmitem uma imagem sintética e universal da história com 

                                                           
8
 WHITE, Hayden. Metahistória. A imaginação histórica no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992. 

 
 
9 ERMARTH, Elizabeth D. 1992. Sequel to History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.  
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generalizações que omitem, sem negar explicitamente, diferenças na experiência 

histórica, como as diferenças entre homem e mulher. Isto é feito através da idéia de um 

tempo neutro que permite eventos serem representados por um meio objetivo, 

independente dos pontos de vista daqueles que estavam envolvidos na experiência10. 

Segundo Ermarth, essa neutralidade teria vindo dos sistemas de perspectiva no 

Renascimento11 e se disseminado na historia no século XIX. Grandes “metanarrativas” 

políticas como o liberalismo e o socialismo que se fazem presentes em boa parte dos 

escritos históricos só foram possíveis serem pensados pelas novas características que 

esta perspectiva proporcionou. A neutralidade temporal funcionaria na história como a 

neutralidade espacial funciona na pintura. 

A narrativa então formula eventos de tempos distintos com a ajuda do tempo neutro  

produzindo as explicações, conhecimentos e resultados e ligando qualquer passado ao 

futuro. Além disso, a figura do narrador unificador opera de um lugar irreal, metafísico 

e faz com que um fale por muitos como sua representação. A narrativa gera um 

consenso objetivando o mundo e colocando-nos a concordar sobre o mundo porque 

vivemos todos nele12. 

A operação narrativa abafa várias vozes, conflitos e pontos de vista que são vistos como 

meros detalhes em prol de um meio homogêneo e “neutro” como se fossem detalhes do 

quadro maior, o único quadro. O passado com suas várias interpretações sucumbe à 

unificação da história científica. É como se as diversas interpretações (políticas, sociais, 

culturais) contribuíssem para uma única grande história. Segundo Ankersmit, a teoria 

narrativista teria o poder de acabar com essas pretensões ideológicas, emancipadoras da 

história efetuando uma despolitização e se firmando como o outro lado da história da 

                                                           
10 POMATA, Gianna. 1993. "History, Particular and Universal: On Reading Some Recent Women's 
History Textbooks." Feminist Studies, vol. 19, 7-50. 
11  ERMARTH, Elizabeth D. 1992. Sequel to History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 
12

 ERMARTH, Elizabeth D. 1992. Sequel to History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 
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vitória do individualismo democrático nos países ocidentais. Os atores do passado não 

seriam mais apresentados como fazendo parte desse mesmo processo e atingiriam uma 

certa “independência” desse processo histórico13. 

Ermarth também acredita na concepção pós-moderna da história e descreve os conflitos 

políticos de nosso tempo como reflexo dos problemas que se apresentam ao sistema 

democrático pela irreduzível multiplicidade de sistemas culturais. Isso porque a 

neutralidade temporal foi criada para funcionar em uma época específica, mas não 

funciona na pós-modernidade, tomada por ela não como uma teoria ou conceito, mas 

sim como um período histórico. Isso porque, a pós-modernidade acaba com a visão de 

que todos ocupam um mesmo meio, tempo e história neutros que tem o Ocidente como 

centro14.  

Esta qualidade que a história adquire através da narrativa, para Hayden White confirma 

a fé do historiador na unidade e torna os eventos caóticos e infinitos em um todo com 

sentido. Ele argumenta que a disciplinarização da história no século XIX foi baseada em 

uma recusa das filosofias da história e, portanto da influência política. Ela pretendeu 

transformar a história em um conhecimento que serviria de árbitro da adequação dos 

programas políticos à realidade. Esta disciplinarização se deu através da 

"desretorização". Esta “desretorização” consistiu no esforço para distinguir a história da 

ficção15. Esta subordinação da narrativa histórica às regras de evidência carregava 

exclusões narrativas e certos eventos deixaram de ser considerados alvos do pensamento 

histórico efetuando uma disciplinarização da imaginação histórica. É necessário escapar 

dessa disciplinarização da História que ocorreu no século XIX que, com a imposição do 

                                                           
13

 ANKERSMIT, Frank. "Historicism: An Attempt at Synthesis". History and Theory , vol. 34, no 3, 1995 
: 143 – 161. 
14

 ERMARTH, Elizabeth D. Rewriting Democracy: Cultural Politics in Postmodernity, Durham: Duke 
University Press. 

15
 WHITE, Hayden. The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation ". Critical 

Inquiry, vol. 9, no 1, September 1982, pp. 113-138. 
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empirismo como única via de acesso à verdade criou um abismo entre História e 

Literatura. Esta distinção resultou na repressão do aparato conceitual e na remissão do 

momento poético da escrita histórica no interior do discurso. 

A disciplinarização então não tem sua relação apenas com o pensamento político, mas 

também com a retórica e representa a subordinação da escrita histórica para a categoria 

de "beleza" enquanto suprime a de "sublime". O sublime é pensado por ele como o caos 

e a falta de sentido que existem antes da sua formatação que o transforma em belo, ou 

seja, uma estruturação do caos em um sistema ordenado.  

Não foi a supressão do político na história a principal operação do século XIX, e sim a 

perda de uma relação com a história que procura entrar nas mentes dos agentes do 

passado de forma imaginativa. A estética do belo funciona como a contemplação 

desinteressada e a relação entre sujeito e passado agora só é permitida a partir das regras 

de evidência.  

Mas a imaginação ainda deve entrar em cena no trabalho do historiador na forma de 

narrativa, ou seja, no momento em que escreve sobre suas descobertas. A ascensão do 

belo em lugar do sublime teve como conseqüência a restrição de que qualquer ordem 

social ideal deveria ser pensada menos como um exercício de vontade individual do que 

a liberação de sentimentos belos. 

White pensa o belo como regente da imaginação histórica afetando tanto a esquerda 

quanto a direita, a sua estética estrutura o processo dos estudos históricos de todos como 

disciplina acadêmica autônoma. 

Em um artigo, White descreve como o próprio marxismo envergonhado da similaridade 

entre a dinâmica histórica marxista e a religiosa dispôs-se a abandonar o seu lado 

profético para parecer mais científico ao lado das ciências burguesas perdendo o 
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discurso moral derivado do hegelianismo16. Assim, ele acaba por perder seu status como 

fonte para o visionarismo político. Mesmo que White não escreva isso no seu artigo, é 

possível inferirmos que ele descreve essa perda da visão visionária com a adequação do 

marxismo ao terreno do belo enquanto sua tendência sublime é deixada para o 

imaginário literário.  

Esta perda do sublime na história sugere uma idéia da diferença entre narrativa ficcional 

e narrativa realista como uma diferença ontólogica que serve para que os grupos 

dominantes controlem os mitos válidos de uma determinada formação cultural e os 

estabeleçam como universais. As formas de realidade social que podem ser vividas se 

tornam limitadas e os relatos narrados na forma "válida" significam a adequação da 

história aos fatos. A revelação da não-adequação entre relato e narrativa e das 

implicações que elas carregam faz o edifício cultural de uma sociedade entrar em crise 

porque além de desconstruir um sistema específico de crenças, acaba colocando em 

dúvida a própria condição da possibilidade de uma crença socialmente significativa.  

Kellner alega que a conseqüência da profissionalização dos estudos históricos foi a 

distinção entre a filosofia da história com sua meta metafísica de articular modos de 

autoridade e centros de poder nos discursos históricos e a história com a concepção de 

ignorar a análise das escolhas implícitas em seu modo de apresentação. A  conseqüência 

disso é que a "verdade" e a "realidade" são as "armas autoritárias de nossa época"17. 

Kellner argumenta que as questões do pós-estruturalismo à narrativa histórica parecem  

ahistóricas porque sugerem uma forma histórica que foi reprimida, forma que reconhece 

em todas as representações históricas, uma criação alegórica de propósito humano. 

Á exemplo do conceito de sublime em White, descreve a narrativa como a forma 

alegórica da escrita histórica. Para ele, esta alegoria presente no texto histórico 
                                                           
16

 WHITE, Hayden. Getting Out of History. Diacritics, vol. 12, Fall 1982, pp. 2-13. 
17

 KELLNER, Hans.  A Bedrock of Order: Hayden White's Linguistic Humanism.  History and Theory: 
Studies in the Philosophy of History (1980), 19(4):29. 
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questiona a sua própria autoridade chamando a atenção para a vontade presente em sua 

criação. Essa vontade de representação revela o produto de um desejo.  

Esta noção de alegoria provê o historiador com ferramentas para debater a função da 

representação histórica em função do poder.  

Podemos ver que a teoria narrativa preocupa-se em revelar as interdições que a escrita 

histórica provoca, a história não pode ser claramente relacionada apenas à ideologia do 

seu produtor, visões políticas antagônicas encontram-se juntas nas restrições e 

ordenações que impõem ao passado. Mas nem por isso a maneira que a narrativa 

histórica se estrutura inviabiliza-se como uma forma de poder de uma classe específica. 

Keith Jenkins descreve em seu livro “What is History” que partindo do ponto que a 

história não possui um significado próprio, mas sim que este lhe é conferido pela 

história, qualquer escrita histórica se mostra ideológica, pois toda tentativa de se dar 

algum sentido ao passado parte de pré-conceitos do historiador18. E o que seria mais 

ideológico, na sua visão, do que uma história que se declara científica e natural e 

somente procura descrever os fatos. Para Jenkins, este tipo de história, serve à 

burguesia, porque ela não tem mais um "futuro" a aspirar, já que a sua idéia a sua 

sociedade realizou-se. A história entendida como pura reprodução do passado sem 

conteúdo político reprime as alternativas políticas ao seu regime a partir do status 

científico conferido a ela. 

A história científica pode ser considerada o modelo ideal, pois as formas de história são 

consideradas verdadeiras dentro de um tempo e espaço, assim os blocos dominantes 

dentro de uma certa sociedade fazem com que seus historiadores escrevam a história a 

partir de uma perspectiva particular que os beneficiem. Não que estas histórias sejam 

legitimadas de forma mecânica e determinista, mas sim que as interpretações estão 
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 JENKINS, Keith. "What is History"? From Carr and Elton to Rorty and White. London and New York: 
Routledge, 1995.  
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inseridas dentro de relações de poder. Neste sentido, tanto as versões dos dominantes 

quanto dos dominados estão em constante mudança, devido à posição que se encontram 

na sociedade. E é a partir destas relações de poder que se descartam histórias que não 

dariam uma “verdadeira” interpretação do passado, ao mesmo tempo que se elegem as 

histórias “reais”. 

Lionel Gossman também acha difícil não observar o caráter ideológico da ausência do 

narrador e através do Barão de Barante, historiador que viveu no século XIX, mostra 

que devido ao ceticismo gerado pelos debates na Revolução Francesa a qualquer 

argumento quando identificado seu interlocutor, o Estado burguês não deveria ser 

defendido racionalmente, mas apresentado como um fato natural. Mas Gossman aponta 

este narrador ausente e a narrativa natural como artifícios da retórica e da ideologia19. 

Na visão de Barante, a narrativa pensada como sucessão de fatos um após o outro 

contrastava com a reflexão que passava a noção de distorção dos fatos impondo a eles 

um falso padrão que não captava sua complexidade. Mas longe de eliminar a ideologia 

da história, Barante acabou por disfarçar o seu papel como escritor da história e 

naturalizando a sua própria versão.   

Esta situação onde são demolidas as verdades do passado são celebradas por alguns 

autores como David Harlan que acredita que se o narrativismo não pode oferecer um 

status epistemológico, oferece um status moral privilegiado. Pois, a responsabilidade do 

historiador não é com aqueles que viveram no passado, mas sim com aqueles que vivem 

no presente20. Por essa razão o historiador deve reeducar os autores do passado e impor 

problemas e conceitos do presente. A disciplina histórica que é atacada por ele por sua 
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 GOSSMAN, Lionel. The Privilege of Continuity: Bourgeois History as Mediator between Chronicle 
History and Philosophical History. History and Theory, Vol. 15, No. 4, Beiheft 15: Augustin Thierry and 
Liberal Historiography (Dec., 1976), pp. 37-61 
20

 HARLAN, David. Intellectual History and the Return of Literature. AHR 94 (June 1989), 581-609. 
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busca pela cientificidade basear-se-ia em terreno moral e político e não em sua 

reconstrução exata do passado. 

Para ele a degradação da disciplina histórica americana começou quando ela perdeu esta 

concepção moral para preocupar-se com a reprodução fiel do passado.  

A teoria narrativista abriu espaço para que houvesse uma grande revisão nos estudos 

históricos e uma valorização das versões das minorias sobre eventos passados. 

Membros excluídos da “história oficial” começaram a escrever narrativas reformando a 

visão convencional do passado usando como referência as suas exclusões. 

O pós-colonialismo é um exemplo da forma como a narrativa pôde influir nas 

interpretações políticas subvertendo a versão histórica tradicional da colônia que julga 

que a história se iniciou quando os "brancos" chegaram à colônia como se qualquer 

evento anterior ao contato com os europeus fosse irrelevante para os registros que se 

tornaram a "história", uma narrativa que remove traços de histórias alternativas21.  

A aproximação da história com a literatura ajuda a reclassificar as histórias nativas que 

haviam sido rotuladas pelos historiadores coloniais como lendas e mitos a partir do 

ponto de que não eram escritas. Além da história colonial absorver em seu tempo neutro 

sociedades que possuíam concepções temporais diferentes e inseri-las no quadro geral 

do progresso da humanidade. 

Seja com Bhabha, que cita Hayden White como fonte para uma nova história colonial 

onde o importante não é só contestar a mensagem da história que para ele relegou as 

sociedades coloniais à notas de texto do progresso da história22, mas reconstruir a 

narrativa e reinserir a heterogeneidade das interpretações histórias ou com José Rabasa 

que usa o conceito de palimpsesto como metáfora para desconstruir a invenção da 
                                                           
21

 Gilbert, Helen, and Joanne Tompkins. Post-Colonial Drama: Theory, Practice, Politics. London: 
Routledge, 1996 . 

22 ASHCROFT, William D. The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1995.  
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América a partir de uma narrativa eurocêntrica que não engloba a visão daqueles que 

viviam no continente23, o pós-colonialismo busca utilizar a metodologia pós-

estruturalista e a desconstrução como meio de deslocar os discursos hegemônicos 

coloniais que impõem a “verdade” àqueles que foram submetidos a eles.  

A teoria narrativa fornece instrumentos de análise da narrativa colonial e a conseqüente 

formação da identidade dos colonizados mostrando que a história não só reflete a 

ideologia daquele que a escreve, mas também é constituída de restrições na sua forma, 

sobre aquilo que poderia ser constituído como história naquele momento e a interdição 

da história dos colonizados como resultado disso.  

Mas o que diferencia estes historiadores dos críticos literários é ainda uma preocupação 

com os dados do passado mesmo tendo a teoria narrativista como base. O problema que 

a teoria narrativista aponta quando é levada ao extremo é que da mesma forma que estes 

grupos reformaram o passado tendo em vista seu grupo específico, é necessário tomar 

cuidado com este relativismo político que pode se tornar arma para qualquer grupo se 

legitimar. Este relativismo que parece ser conseqüência da teoria narrativista da história 

não passou em branco para os historiadores e o que eles viram como um perigo político, 

social e moral. Pois a partir desta visão, qualquer história é possível inclusive as mais 

temíveis como a negação do Holocausto por Faurisson24 e os revisionistas. 

Este é um exemplo citado por Carlo Ginzburg, historiador italiano, em um artigo onde 

procura mostrar que a idéia de que o relativismo histórico poderia ser regido pela 

tolerância entre as diversas interpretações não é plausível. Primeiro, porque seria 

contraditório uma visão que não aceita nenhum tipo de elemento totalizante, utilizar a 

                                                           
23 ASHCROFT, William D. The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1995.  
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 Faurisson é um professor de literatura francês chegou à conclusão de que o Holocausto era um boato no 
final dos anos 70 alegando que as câmaras de gás nunca poderiam ter existido na época da 2° Guerra 
Mundial. 
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tolerância como princípio “metafísico” da relação entre as diversas histórias. Segundo, 

porque quando a ética e a moral não estão relacionados à verdade, não há nada a 

tolerar25. 

Ele procura através de um estudo do conceito de retórica a partir de Aristóteles mostrar 

como o uso deste conceito por pós-modernistas radicais está equivocado pelo fato da 

retórica para eles estar descolada da noção de provas.  

Sem esta noção de provas, os narrativistas não conseguem escapar de aceitar qualquer 

interpretação histórica não importando a veracidade dos fatos. 

Como coloca Kansteiner26, Ginzburg vê o trabalho de Hayden White sofrendo de um 

dilema moral pela fusão das categorias de verdade histórica e efetividade política.  

Os argumentos de White, que podemos aqui tomar como exemplo dos narrativistas, 

ecoariam a política pragmática do fascismo retirando qualquer forma de se recorrer à 

evidência como uma garantia contra as distorções do passado. 

A forma como White adota a verdade histórica como efetividade política se inseriria na 

lógica do vencedor. A narrativa se torna mais "certa" quanto mais hegemônica for a 

posição daqueles que a defendem. 

As críticas de Ginzburg a Hayden White são um retrato das várias manifestações de 

historiadores e teóricos da história contra o relativismo do pós-modernismo.  O 

narrativismo e suas interpretações políticas sofreram ataques de todos os espectros 

políticos. 

Entre os conservadores, há as críticas mais exaltadas como as de Geoffrey Elton, 

famoso historiador conservador, que em um capítulo de seu livro Return to Essentials 

chamado "O Fardo da Filosofia" em clara referência ao famoso artigo "O Fardo da 

                                                           
25 GINZBURG, Carlo. Just One Witness, in Probing the Limits of Representation and the “Final 
Solution”, Saul Friedlander ed., Harvard University Press, 1992, pp. 82-96 

26
 KANSTEINER, Wulf. Hayden White's Critique of the Writing of History. History and Theory, Vol. 32, 

No. 3 (Oct., 1993), pp. 273-295. 
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História" de Hayden White descreve a influência da crítica literária como o equivalente 

intelectual do crack que tenta jovens inocentes levando-os a um niilismo destrutivo que 

os permite dizer o que quiser27. O relativismo que para ele é a conseqüência do 

narrativismo é próprio de uma mente adolescente e o melhor uso para a disciplina 

histórica é ajudá-las no processo de crescimento. 

Gertrude Himmelfarb assemelha-se a Elton e discute com Hayden White, mas visando 

na verdade, todos os narrativistas principalmente aqueles que para ela, são esquerdistas. 

Para ela, o canto da sereia do pós-modernismo com a liberação e a criatividade é um 

convite para o suicídio moral e intelectual. Himmelfarb chega a dizer que só não foi 

atingida a condição de "nada é verdade, tudo é permitido” devido à resistência de alguns 

alunos e professores nas universidades. E conclui que o pós-modernismo é muito mais 

radical que o marxismo pois, apesar de ela repudiá-lo, ele ainda está comprometido com 

os ideais de justiça, razão, moralidade e realidade herdado do Iluminismo. Rejeitando a 

"disciplina" da sociedade e da autoridade e qualquer realidade além da linguagem o 

narrativismo as subverte, a virada para a multiplicidade de interpretações acaba por 

fazer com que as pessoas não tenham uma história em comum e chega à negação da 

humanidade das pessoas, não importando sua raça, classe, sexo ou religião. 

John Diggins lamentou a virada teórica da "esquerda acadêmica", argumentando que 

antes a esquerda era confiante pelo fato de que seus métodos alcançavam verdades 

incontestáveis sobre a sociedade e agora se enterram em discussões teóricas e literárias  

negando a realidade. E aponta que esta "esquerda" não tem substância política se não 

pode proferir uma sentença verdadeira sobre o mundo28. 

Apesar de algumas visões “paranóicas” sobre a destruição dos valores morais, sociais e 

político que os pós-modernos trariam consigo, alguns críticos apontaram para outros 
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 ELTON, G. R. Return to Essentials: Some Reflections on the Present State of Historical Study. New 
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problemas que o relativismo das interpretações poderia acarretar como, por exemplo, o 

fato de que algumas outras culturas poderiam não devolver a gentileza interpretativa, 

pois acreditam completamente nas premissas universais de suas crenças, como seria o 

caso, em sua opinião, do islamismo. Enquanto estão ocupados atacando positivistas, os 

relativistas embasam o absolutismo de outras culturas29.  

No mesmo momento que os historiadores conservadores estão preocupados com a 

destruição da moral que uma teoria pregadora do descolamento da história com o 

passado pode causar, os historiadores de esquerda que não aceitaram as premissas 

narrativistas preocupam-se exatamente com o contrário, ou seja, como a história poderá 

se legitimar como agente transformadora da sociedade se perde sua autoridade como 

verdade?  

Um exemplo desta desconfiança à imobilização das mudanças sociais causadas pela 

teoria narrativista é Gerald Graff. Ele não acredita na essência libertadora da narrativa e 

argumenta que o narrativismo é a conseqüência da sociedade pós-industrial que 

transforma todas energias revolucionárias em produto para consumo. Esta necessidade 

de aumentar os níveis de consumo faz com que o capitalismo precise destruir todos os 

vestígios de tradição, todas as ideologias ortodoxas e formas contínuas e estáveis de 

realidade. O jogo derridiano que dá base à concepção narrativa da história é exatamente 

o que caracteriza uma sociedade viciada em consumo30. 

Além de defender as pretensões de verdade de nossas leituras, pois quando lemos 

precisamos considerar nossos argumentos como a coesão narrativa e intenção autoral, 

ele justifica que o melhor dos escritos feministas e pós-coloniais é que eles 

normalmente oferecem leituras lógicas e plausíveis baseados em evidências, Graff nota 

que a relação entre epistemologia e política foi distorcida exagerando as conseqüências 
                                                           
29

 GELLNER, Ernest. Postmodernism, Reason and Religion. New York: Routledge, 1992. 
30

 GRAFF, Gerald. The Pseudo-Politics of Interpretation," Critical Inquiry, 9, no. 3 (March, 1983), pp. 
597-610. 
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da impossibilidade de se obter um conhecimento absoluto como se a teoria narrativista 

determinasse os efeitos políticos31. 

Citando o conceito de fetichismo marxista, Graff aponta para sua correção ainda no 

final do século XX onde classe e ideologia foram tão imbricados que idéias subversivas 

se tornaram commodities da moda. Idéias revolucionárias são escolhidas e usadas por 

uma estação e jogadas fora quando os modelos da próxima chegar. 

Para ele, são tantas as teorias competindo por atenção simultaneamente que garante que 

muitos pontos de vista sejam tolerados. E somente os ataques no controle privado da 

produção e na desigualdade social parecem resistir a esta cooptação32. 

Esta super-especialização acadêmica ilude os jovens universitários americanos que 

idéias supostamente radicais equivalem às ações políticas com poder para influenciar a 

sociedade. Então o debate teórico se torna um simulacro do debate político em uma 

competição de quem é o mais radical disfarçando a verdadeira ineficácia desta política 

"radical". Graff sugere que o apelo dessas teorias reside na sua função terapêutica em 

fazer as pessoas sentirem-se radicais sem correr riscos33. 

Além disso, ao comentar a necessidade de se escapar das práticas dominantes para 

manter a autenticidade do objeto para não ser "contaminado", Graff sugere que o único 

sucesso para estas teorias é fracassar, ou ao menos, manter-se o mais marginal possível  

pois, assim podem continuar sem efeitos para não serem percebidos como não 

revolucionários34. 
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Bellamy Foster chama a atenção para o fato de que em uma era de triunfalismo 

capitalista a direita proclamou o fim da luta de classes, da ideologia e o fim da história e 

parte da esquerda não só não rejeitou essas teses como também as propôs. 

Mostrando Ankersmit como exemplo, Foster acredita que a negação às idéias 

totalizantes e ao progresso na história refere-se mais ao marxismo do que ao 

modernismo35. 

Para Foster a negação da validade da crítica histórica esconde a negação da crítica 

histórica ao capitalismo levando a uma convergência entre o pensamento nietzscheniano 

esquerdista com a visão liberal do fim da história. Não seguir mais a noção de progresso 

do século XIX não significa que se deva abandonar o sentido de emancipação humana 

possível porque isso seria submeter-se ao desejo dos poderes constituídos. 

Já Ellen Meiksins Wood critica o relativismo vigente na teoria pós-moderna, mas ao 

contrário da maioria dos seus pares marxistas não liga este relativismo à sociedade pós-

industrial, mas sim, à década de 50 a época áurea do capitalismo. Esta convicção parte 

da idéia de que nesta época a prosperidade econômica convenceu grande parte dos 

intelectuais de esquerda que o iluminismo havia realizado suas premissas36. 

Os relativistas atuais não teriam sua consciência formada como reflexo de uma 

sociedade pós-industrial, pois mesmo reconhecendo a influência de Nietzsche, Lacan, 

Lyotard, Derrida e Foucault para a formação desta mentalidade, ela primeiramente viria 

do radicalismo dos anos 60 que é produto direto do pessimismo resultado das conquistas 

materiais da sua década anterior. 
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A diferença para Woods residiria na historicidade imbuída no relativismo anterior à pós-

modernidade que via a falta de alternativas dentro de um quadro histórico sujeito a 

mudanças. Já o relativismo pós-moderno com sua ênfase na linguagem não deixa 

espaço para mudanças e para a ação política.  

As respostas dos narrativistas a todas estas críticas não tardou a aparecer e sem 

singularizarmos cada uma delas poderíamos dizer que em grande parte delas apontam a 

deficiência de seus críticos em escapar daquilo que desde o começo ele criticam: a 

história que surgiu a partir da disciplinarização do século XIX. Para muitos dos 

narrativistas, a acusação de niilistas e relativistas que não podem oferecer nada que 

confronte verdadeiramente as práticas dominantes, parte de um olhar que só satisfaz sua 

necessidade de transformação social quando a história está imbuída de uma idéia de 

progresso e uma ordenação temporal que permita distingui-lo. 

 

 

Conclusão  

 

 

A história e a política possuem uma relação intrínseca que necessitaríamos de muito 

mais páginas do que as deste artigo para iniciarmos um estudo que desse conta de todas 

as variáveis que ela possui. Mas ao vermos a concepção histórica da teoria narrativista 

não há como não nos perguntarmos que papel poderá ter a história em nossa sociedade e 

se chegamos realmente ao fim da história. Há alguma alternativa política real que 

escape às acusações de totalizante e logo de totalitária? Ou estamos fadados a denunciar 

estas narrativas sem esperança de mudá-las e nos submetermos ao capitalismo, o 
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sistema mais totalizante que existe, sem ligarmos estas interpretações relativistas ao seu 

funcionamento? 

Ao mesmo, não estamos tão absorvidos pela narrativa que não conseguimos ver 

alternativas políticas diversas das que englobam todo o sistema social e uma teleologia 

imcorporada? Não estaríamos tão imersos no belo que não cogitamos o sublime? 

Este artigo não pretendeu responder a estas perguntas, mas sim, estudar aqueles que as 

propõem ou aqueles a quem elas são propostas para refletirmos sobre sua significância 

no quadro político atual. 

Como já foi dito no artigo, é preciso perceber que estes questionamentos não podem ser 

tomados como o centro da prática histórica, mas debates lançados dentro de um espaço 

e tempo específico, pois enquanto existe o debate sobre a narrativa histórica, 

historiadores continuam a escrever seus trabalhos, seja de maneira "ingênua", como 

diriam muitos teóricos da história, seja incorporando métodos não discutidos neste 

artigo.  

Assim, em grande parte, a teoria narrativista, como muitas outras teses, foi deixada de 

lado pelos historiadores que continuaram suas pesquisas diárias sem ligar para estas 

“mistificações” de seu trabalho. Os próprios teóricos admitem que apesar do grande 

debate, a prática historiográfica continuou a ignorar o esforço dos narrativistas para a 

sua renovação.  

Mas nem por isso deixa de ser importante as posições colocadas por ela, pois todos 

aqueles preocupados com o futuro da história e da política, sem importar a posição 

ideológica devem sentir-se incomodados por suas premissas e perceber suas 

potencialidades políticas. O sentido político latente que ela possui como podemos ver 

no exemplo da história das minorias, já a habilita a ser estudada e discutida mesmo por 
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aqueles que consideram todo o debate como um estéril fruto do individualismo norte-

americano.  
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