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Resumo
Partindo da reflexão de Walter Benjamin sobre o conceito de história, o texto apresenta 
as relações entre História e Literatura por meio do esboço de um percurso que envolve 
momentos de aproximação e distanciamento. Nesse sentido, problematiza-se a divisão 
de tarefas entre as duas formas de narrativa e os ganhos advindos do chamado retorno da 
literatura à oficina da história. 
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Between the rests and the wind: The Angel of History 
and other possible narratives 

Abstract
Parting from Walter Benjamin’s reflections on the concept of History, this text presents 
the relations between History and Literature by sketching a path that involves approach 
and distancing moments. In this sense, we put in question the tasks’ division between the 
two types of narrative and the profits coming from the so-called return of the literature to 
the history-making process.  
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Se a musa da história é representada por Clio, a filha de Zeus que segura uma trombeta, 
um pergaminho e é coroada de louros, Walter Benjamin, em seu emblemático texto 
Sobre o conceito da História, utiliza uma outra  imagem – o quadro de Klee chamado 
Angelus Novus -  para refletir sobre o resíduo deixado para trás e vencido na tessitura da 
narrativa histórica. Na obra de arte em questão

está representado um anjo, que parece querer afastar-se do lugar que 
permanece imóvel. Seus olhos estão arregalados, sua boca e suas asas 
prontas para voar. Tal é o aspecto que deve ter necessariamente o anjo 
da história. Ele tem o rosto voltado para o passado. Onde diante de 
nós aparece uma série de eventos, ele não vê senão uma só e única 
catástrofe, que não cessa de amontoar ruínas sobre ruínas e as joga a 
seus pés. Ele bem que gostaria de se deter, acordar os mortos e reunir 
os vencidos. Mas do paraíso sopra uma tempestade que abate suas asas, 
tão forte que o anjo não pode tornar a fechá-las. Essa tempestade o 
empurra incessantemente para o futuro, para o qual ele tem as costas 
voltadas, enquanto diante dele as ruínas se acumulam até o céu. Essa 
tempestade é o que nós denominamos progresso. (BENJAMIN, 1994, 
p. 226)

A leitura de Benjamin abre caminhos para a 
reflexão sobre o fazer histórico e os resíduos 
abandonados na inevitável escolha de uma única 
História apresentada como verdade narrativa.  Se 
imbuído de um paradigma iluminista, soprado 
pelos ventos do progresso, o anjo da história 
não pode retornar, a interferência entretanto 
dos resíduos, restos, ruínas, se faz presente em 
narrativas “menores” e traz possibilidades de 
releituras do passado, ressignificando o próprio 
conceito de história. Na verdade, segundo David 
Harlam, “o retorno da literatura mergulhou 
os estudos históricos numa profunda crise 
epistemológica, questionando nossa crença num 
passado fixo e determinável” (HARLAM, 2000, 
P.16). 

Ora, a imagem do anjo da História de Benjamim, 
estupefato diante das ruínas que não pode retomar, 
parece bem exprimir essa crise. A História está, 

na verdade, em uma encruzilhada, em um entre-lugar ambíguo e não marcado, porque 
se por um lado o vento do progresso a empurra para diante, ela tem consciência das 

1.Angelus Novo de Paul Klee

www.revistacontemporaneos.com.br

2



ruínas silenciadas atrás de si. Quando uma delas retorna, retorna o impulso do anjo 
ao amontoado de resíduos, mas o vento que empurra suas asas parece aumentar. Suas 
opções são seguir em frente ou perder-se no redemoinho labiríntico que surge das ruínas.  
A propósito dessas ruínas, Beatriz Sarlo afirma que       

Há romances, poemas, depoimentos, num leque que vai da mais 
extrema representação realista até as transformações mais distanciadas. 
São obstáculos levantados contra o convite ao esquecimento, contra sua 
impossibilidade ou imposição; teimam em opor-se à hipocrisia de uma 
reconciliação amnésica que pretende calar o que, de qualquer modo, já 
se sabe. (SARLO, 1997, p. 32)

Para a autora citada acima, a literatura 
desempenha papel fundamental na 
re-elaboração de uma História e na 
presentificação de um passado traumático 
desejável de ser esquecido. Nesse sentido, 
retomando Platão e relendo-o com Derrida, 
a escritura teria papel fundamental, já que, 
phármakon, ela apresenta-se como remédio 
e veneno ao supremo deus Thamous, porque 
traz em si ao mesmo tempo lembrança 
e esquecimento, desafiando a palavra 
criadora. (DERRIDA, 1991)

Desde Platão, sabe-se que se escreve para 
que se possa esquecer, e ao mesmo tempo, 
para que se possa lembrar, e é exatamente 
aí que reside o caráter ambíguo, e por isso, 
subversivo, da escritura. Embora muitas 
vezes escreva-se para esquecer, o efeito da 
escrita é fazer com que os outros lembrem, 
com que os resíduos permaneçam. 
Ao temporalizar o presente através de interrogações sobre o passado, é possível o 
descongelamento deste através da memória. Diante então da herança do passado, torna-
se possível, segundo a autora, reconstruir o passado em seus múltiplos sentidos, e, ainda, 
indagar sobre questões que possam ser pertinentes na atualidade, construindo outras 
possíveis histórias e narrativas historiográficas. Nesse sentido, a presentificação do passado 
proposta por Sarlo significa abrir possibilidades de audibilidade a falas que não foram ouvidas. 
Para tanto, seriam os detalhes, resíduos, fragmentos, vestígios, traços, os principais guerreiros 
da luta pela presentificação do passado como uma possível e outra narrativa. 

2.Musa da História. Pierre Mignard.
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Nas intrincadas relações entre história e literatura, vêm à baila as fronteiras entre 
verdade e ficção na tarefa de representação da realidade. O que se coloca em cheque 
é a aparente confortável divisão de tarefas entre o fazer histórico e o literário, definida 
inicialmente por Aristóteles ao afirmar que “não diferem o historiador e o poeta por 
escreverem verso e prosa (...), diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, 
e outro as que poderiam suceder.” (ARISTÓTELES, 1973, p. 443).  Para o filósofo, 
caberia à história uma incumbência considerada menor: tratar de verdades particulares 
e de fatos acontecidos e verídicos, ao passo que a poesia deveria se responsabilizar por 
questões mais sérias e mais elevadas: falar de verdades universais possíveis e desejáveis. 

Os avanços do racionalismo cartesiano e do cientificismo ao mesmo tempo em 
que aprofundaram a separação consagrada desde a Poética de Aristóteles, inverteram 
a perspectiva defendida pelo filósofo em relação ao valor atribuído ao campo de 
atuação das duas formas de conhecimento. Enquanto as narrativas literárias perderam 
progressivamente status como forma de conhecimento elevada, a história revestiu-se 
do manto da cientificidade. Assim, o conhecimento histórico notabilizou-se ao estreitar 
vínculos com a objetividade do método como forma de apreensão do real por meio da 
verdade científica entendida como um saber superior aos demais. 

É sobretudo no século XIX que a  história se profissionalizou e aprofundou sua ruptura 
com a literatura, tornando-se a vedete do mundo oitocentista europeu e alhures. Desde 
então, passou a ser ensinada de forma autônoma nas universidades, onde foram fundadas 
sociedades científicas, revistas, manuais e livros destinados a um público ávido pelo saber 
histórico especializado. A presença da subjetividade e da imaginação foi condenada e 
expurgada dessa historiografia1  que se pretendia científica, objetiva, neutra e imparcial. 
(REIS, 1999, p. 17) 

Já o romance passou a ser entendido como o domínio do subjetivo, da leveza, da 
descontração e da evasão. Dessa forma, a literatura assumiria a responsabilidade de uma 
certa liberdade criativa e estética ao ficcionalizar o real enquanto a história monopolizaria 
a capacidade de registrar e apresentar cientificamente a realidade, assumindo o lugar da 
fala autorizada sobre o passado. 

Esse percurso rascunhado até aqui nos permite compreender o atual senso comum 
consagrado em torno das distinções entre história e literatura.  Muitos ainda insistem em 
acreditar no que hoje pode ser considerada uma simplificadora e ultrapassada divisão de 
papéis. Ainda presos ao século XIX, ou herdeiros do decaído projeto iluminista, alguns 
desavisados insistem em afirmar que o papel da história em relação à literatura seria o 
de construir cenários explicativos dentro dos quais os textos literários podem adquirir 
sentido. 

1  A referência aqui apresentada circunscreve-se aos pressupostos da chamada Escola Metódica, tributária 
das propostas apresentadas por Leopold Van Ranke na Alemanha e exportadas para diversos países no 
século XIX.
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Nessa perspectiva, o historiador atuaria como cenógrafo, reconstruindo palcos e 
cenários onde as falas e discursos literários seriam melhor entendidos e os textos 
contracenados em seus respectivos contextos. Na oficina da história seriam, portanto, 
produzidas as ambientações verdadeiras e objetivas, capazes de explicar os motivos da 
emergência dos discursos ficcionais, entendidos como especificidades da literatura, em 
cada época histórica. Para esses “cenógrafos”, essa seria a grande contribuição da história 
para a literatura.  Por outro lado, e geralmente situada no fim de cada capítulo dos livros 
de história, a literatura apareceria como produto das forças sociais e econômicas de 
determinada época, servindo mais para confirmá-las e lançar certas luzes nesse cenário. 

A crise do paradigma iluminista, e com ela a desestabilização dos centros e a 
incredulidade ante as metanarrativas, trouxe, ou melhor, revelou a grande instabilidade 
dessa desgastada visão que atribuía à história o monopólio do discurso sobre o real 
e à literatura o domínio da ficção.  Hoje, as certezas da objetividade crítica e de uma 
epistemologia da coincidência entre o real e seu conhecimento já não protegem mais 
a história das inquietações quanto a seu regime de verdade. (CHARTIER, 1999, p. 18) 
O historiador já não consegue mais valer-se dessa pretensa competência específica de 
reconstruir cenários, nem tampouco de uma auto-intitulada e auto-referenciada condição 
de depositário da verdade sobre o passado, entendido como o real acontecido, capturado 
em sua totalidade e transposto em textos historiográficos.

Nesse processo de desencantamento com a verdade histórica objetiva, as proposições 
de Michel Foucault atuaram como elementos desestabilizadores das letárgicas certezas 
e pretensões de uma historiografia herdada de uma concepção iluminista. Desde então, a 
verdade passou a ser entendida como uma configuração histórica que deve ser examinada 
pelo seu modo de produção. (LOPES, 2000, p. 291) Por outro lado, o filósofo francês 
também chamou a atenção para os processos de subjetivação, alertando-nos para o fato 
de que os sujeitos não pré-existem para entrarem depois em relações harmoniosas ou 
conflituosas. Ao contrário, Foucault afirmou que atuamos num campo de batalha onde 
não há bastidores, proposição que coloca em cheque a concepção de que existe um real 
ao qual chegamos desvendando as aparências. (RAGO, 1993, p. 126) 

Gradualmente, os historiadores têm percebido que o “mundo ou o passado sempre 
nos chegam como narrativas e que não podemos sair dessas narrativas para verificar 
se correspondem ao mundo ou ao passado reais, pois elas constituem a ‘realidade’.” 
(JENKINS, 2001, p. 28). Em outras palavras: o contexto nada mais é do que um ou vários 
textos articulados. É uma doce ilusão acreditar que situamos textos dentro de contextos, 
uma vez que a tão valorizada construção de cenários não passa de sobreposições de 
textos sobre outros textos. 

O efeito perturbador de Michel Foucault na historiografia ainda hoje assusta aqueles 
mais resistentes ao “pensamento da diferença”. Depois das provocações desse filósofo 
não se pode mais falar impunemente em totalidade histórica, em “realidade objetiva”, em 
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determinações fundamentais da 
infra-estrutura econômica sobre 
tudo o mais desavisadamente, 
nem podemos deixar de pensar 
diferentemente o documento. 
Nesse momento, nos damos 
conta de que o historiador 
trabalha primeiramente com a 
produção dos discursos, com 
interpretações, com máscaras 
sobre máscaras e que a busca da 
objetividade e de uma suposta 
essência natural é mais uma 
ilusão antropológica. Não mais 
fatos, não mais os objetos e os 
sujeitos no ponto de partida, 

mas os discursos e as práticas instituintes produtoras de real (...),não objetos prontos e 
acabados evoluindo ao longo da história do progresso e da razão, mas práticas discursivas 
e não-discursivas constituidoras e instituintes. (RAGO, 1999, p. 79-80) 

Todas essas provocações foram bem sucedidas ao desestabilizar o território dos 
historiadores e provocar abalos e rearranjos em sua oficina, embora alguns ainda 
teimem em buscar abrigo nas arruinadas e empoeiradas certezas objetivistas, alicerçadas 
no decadente paradigma iluminista moderno e suas variantes. Obviamente, todo esse 
movimento de transformação não se restringe ao impacto da obra de Foucault sobre a 
produção do conhecimento histórico. No entanto, o estudo das mudanças no interior da 
oficina da história ao longo dos séculos XIX e XX extrapolam o objetivo desse trabalho. 
Deve-se, contudo, ressaltar que a crise de confiança nos modelos de inteligibilidade 
histórica afetou sobremaneira o modo como as relações entre história e literatura foram 
concebidas até então. 

Nesse sentido, conforme afirma Keith Jenkins (2001, p. 32), a história passou a ser 
entendida como “uma manifestação da perspectiva do historiador como ‘narrador’. 
Ao contrário da memória direta (que em si já é suspeita), a história depende dos olhos 
e da voz de outrem; vemos por intermédio de um intérprete que se interpõe entre os 
acontecimentos passados e a leitura que deles fazemos.”

De modo mais elaborado, Linda Hutcheon sintetizou essa perspectiva que tem 
orientado os estudiosos dos sistemas de significação pelos quais damos sentido ao 
passado. Para essa autora, “o sentido e a forma não estão nos acontecimentos, mas 
nos sistemas que transformam esses ‘acontecimentos passados’ em ‘fatos’ históricos 
presentes.” (HUTCHEON, 1991, 122)

3.Walter Benjamin Headake.
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A partir dessa concepção, os historiadores passaram a reconhecer  “o papel ativo da 
linguagem, dos textos e das estruturas narrativas na criação e descrição da realidade 
histórica”. (KRAMER, 1992, p. 131) Defensores das chamadas forças literárias 
presentes na elaboração do conhecimento histórico, Hayden White (1994) e Dominick 
La Capra (1985) afirmam que  as estruturas de pensamento e significado simbólico 
são indissociáveis de tudo o que conhecemos como história. Em outras palavras, todos 
os relatos produzidos pelos historiadores têm dimensão fictícia e imaginária. Isso não 
significa dizer que eles não tenham realmente acontecido, mas sim que qualquer tentativa 
de descrever fatos históricos deve levar em conta as diferentes formas de imaginação. 
(KRAMER, 1992, p. 136-137)

Tais afirmações permitem não apenas um novo olhar sobre o historiador e sua função 
de “escritor de uma história” como também infinitas re-escrituras e re-visões de uma 
outrora inquestionável narrativa historiográfica. Recorrendo mais uma vez a Benjamin, 
o anjo da história encontra-se imóvel, com os olhos arregalados, em posição incômoda, 
porque está impelido pelos ventos caquéticos de um paradigma iluminista e, ao mesmo 
tempo, imobilizado diante das múltiplas possibilidades nos restos atrás de si. 

Não se trata aqui, porém, do entendimento clássico que opõe à objetividade das 
estruturas a subjetividade das representações, polarização tão criticada por Roger Chartier 
(1990, p. 18). Os defensores das forças literárias na elaboração do discurso histórico não 
têm como proposta negar a realidade da história. Simplificando ao máximo um extenso 
debate que também ultrapassa os limites desse texto, pode-se afirmar, por meio de um 
exemplo superficial, que autores como LaCapra nunca negam que as pessoas realmente 
sangram quando se cortam, mas sim enfatizam que “todos os fenômenos materiais, 
inclusive o sexo, a guerra, o sangue e os dólares apresentam complexos significados 
simbólicos, inextricavelmente ligados a tudo que chamamos de realidade.” (KRAMER, 
1992, p. 171)

Tanto White quanto LaCapra acreditam que estruturas narrativas e pressupostos 
ontológicos prefiguram todas as obras históricas bem como nossa compreensão da 
realidade. É nesse sentido que percebem o grande valor da teoria literária aplicada 
à história, ao trabalhar conceitualmente os códigos e convenções retóricas das quais 
os historiadores inconscientemente dependem e sem os quais inexistem condições de 
possibilidade para elaboração de qualquer narrativa histórica. (ibid., p. 146) 

Pretenso senhor do tempo e mediador entre o presente e o passado, transposto em 
narrativa, o historiador, na tarefa de representar o real, envolve-se necessariamente com 
a produção fictícia de uma temporalidade. Em outras palavras, o texto histórico comporta 
sim a ficção, entendida como um trabalho de estetização que molda, escolhe, seleciona, 
constrói, recorta, monta e cria a partir de elementos existentes. (PESAVENTO, 2000, p. 
33-38)

www.revistacontemporaneos.com.br

7



Nessa perspectiva, fortaleceu-se, assim, a concepção de que qualquer narrativa 
que pretenda reconstruir o passado deve ser encarada como um ato interpretativo que 
depende das escolhas morais e estéticas do historiador. Em sua oficina, esse profissional 
desenvolve inevitavelmente narrativas que oferecem palavras, imagens, sentidos e 
explicações de um tempo, geralmente não vivido por seus leitores nem por ele mesmo.  

Diante da impossibilidade de recuperar os acontecimentos passados em sua totalidade, 
os historiadores tentam oferecer inteligibilidade e visibilidade a um mundo desconhecido. 
Para tanto, os acontecimentos passados são selecionados, revestidos de significados, 
organizados e dispostos em temporalidades onde personagens são apresentados, enredos 
são montados e tramas são tecidas. Assim, por meio de tais operações, o passado fugaz 
ganha efeito de realidade ao ser revestido de uma ilusão referencial de presença que nos 
leva a imaginar como teria sido o que se narra. (ibid., p. 38-41)

Após as desavenças e um divórcio de mais de cem anos, é possível hoje perceber o que 
David Harlan (2000, p. 15-16) afirma ser o retorno da literatura à história, decorrente de 
uma profunda crise epistemológica que questionou nossa crença em um cenário histórico 
fixo e determinado. Vozes do passado freqüentemente insistem em nos assombrar e em 
contestar nosso desejo de um conhecimento histórico carregado de significado unificado 
e sem ambigüidades. É nesse sentido que o “reencontro” da história com a literatura nos 
impele a entender a presença da ordem e da coerência nos processos históricos narrados 
como uma questão a ser investigada e não um pressuposto não examinado. (KRAMER, 
1992, p. 139).

Se inelutáveis são os sentidos da escritura, deixemos que ela mesma, remédio e veneno, 
re-signifique continuamente o fazer historiográfico, e que o anjo da História se contente 
com o próprio horror do caos dos destroços à sua volta, desprovido de pergaminho, 
trombeta e coroa de louros. 

Anjo da história: sem trombetas e louros
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