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RESUMO

      Divagando acerca das possibilidades de conhecimentos que se entrecruzam e redefinem o que entendemos como fronteiras, este trabalho se forma. Afeta ao pensamento

que supera clivagens, sem desconsiderar as especificidades de cada campo do conhecimento, esta pesquisa, resultado de investigações no âmbito do mestrado em educação e

revisitada nos estudos de doutoramento, detém-se ao reformular do conhecimento historiográfico; com especial recorte para as contribuições a este advindas por meio do diálogo

com a  literatura. Repensam-se o fazer histórico, o historiador, a história enquanto conhecimento e, por conseguinte, a própria literatura nesses mesmos âmbitos. Trata-se, pois,

de uma investigação teórica, bibliográfica, afinada à discussão acerca da produção do conhecimento científico e sua constante necessidade de revisão. Nesse intuito, dentre

outros, a pesquisa suportada foi em autores como Chalhoub (1998); Chartier (2000); Galvão (1998); Pesavento (2004), Ribeiro (1999) e Santos (2007). 

      Como apontam os autores e autoras, não nos é desconhecido que, com a “Escola dos Annales”, ocorre certa dilatação do “território do historiador”, possibilitando nova

construção e investigação históricas. A aceitação da presença da subjetividade do historiador e o alargamento sobre as antes rígidas fronteiras estabelecidas entre os campos do

conhecimento demarcam a aproximação da história com as outras áreas, dentre as quais a literatura. Se antes as representações literárias eram entendidas como fantasiosas e

descartáveis, agora se constituem como importantes fontes a resignificar o conhecimento histórico produzido, o historiador e o diálogo entre os referidos campos, assinalando

passos robustos rumo à transdiciplinaridade. A dimensão narrativa do próprio conhecimento histórico, ao descrever acontecimentos irrecuperáveis em sua imanência, a este

confere a aura de criação. O historiador, ao montar suas sequências e elos, inevitavelmente cria, conjectura, faz-se narrador a construir o fio condutor de sua feitura e assim

aproxima-se do literato e de seu fazer. Em seu exercício historiográfico, e no produto deste, paulatinamente expressa o caráter transfronteiriço. Questionam-se, assim, os limites

entre narrativa histórica e a literária e com isso demarca-se a tendência de renovação teórica, metodológica e disciplinar. Sem desconsiderar as especificidades de cada campo,

ressaltamos o proeminente entrelaçar de ambos, e advogamos que qualquer produção, mesmo a ficcional, é matéria social e histórica, que a narrativa literária, inclusive a que se

pretenda ficcional, está embebida das doses da realidade que a circunscreve; perfazendo uma construção já impregnada de aspectos sociais, conjunturais e biográficos do

espaço-tempo que a produz; tal como a produção historiográfica não prescinde da subjetividade, da imaginação. 

      Existe uma relação importante entre literatura e história, ficção e verdade. Esta, ainda que tensa, possibilita efetivo intercâmbio, abre-se a questionamentos e permite nova

confrontação, para além de reflexos, autonomias e determinações. 
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