
1 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

FACULDADE DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 
 
 
 
 
 

MAXSUEL PEREIRA BARBOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

História, ficção e realidade em O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges 
Coelho 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Goiânia 
Agosto/2021  

 



29/09/2021 09:31 SEI/UFG - 2378962 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA)

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2575003&infra_sistema=1… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE
TESES

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de �tular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás
(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG),
regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo
com a Lei 9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura,
impressão e/ou download, a �tulo de divulgação da produção cien�fica brasileira, a par�r desta data.

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de responsabilidade
exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) orientador(a) firmam o compromisso
de que o trabalho não contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de
terceiros.

1. Iden�ficação do material bibliográfico

[ x ] Dissertação         [  ] Tese

 

2. Nome completo do autor

Maxsuel Pereira Barbosa

 

3. Título do trabalho

História, ficção e realidade em O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho

 

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido pelo orientador)

Concorda com a liberação total do documento [  x  ] SIM           [     ] NÃO¹

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a par�r da data de defesa. Após esse período,
a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante:
a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a);
b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo da tese ou dissertação.
O documento não será disponibilizado durante o período de embargo.
Casos de embargo:
- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de ar�go em revista cien�fica;
- Publicação como capítulo de livro;
- Publicação da dissertação/tese em livro.

Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo autor.

Documento assinado eletronicamente por MAXSUEL PEREIRA BARBOSA, Discente, em 28/09/2021,
às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


29/09/2021 09:31 SEI/UFG - 2378962 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA)

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2575003&infra_sistema=1… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Rogério Max Canedo Silva, Professor do Magistério
Superior, em 28/09/2021, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2378962 e
o código CRC 74773A52.

Referência: Processo nº 23070.040795/2021-01 SEI nº 2378962

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


2 
 

MAXSUEL PEREIRA BARBOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História, ficção e realidade em O Olho de Hertzog, de João Paulo 
Borges Coelho 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal de Goiás, 
como requisito para obtenção do título de Mestre 
em Letras e Linguística, na área de concentração 
em Estudos Literários. 

Orientador: Prof. Dr. Rogério Max Canedo Silva 

 

 

 

 

 

 

 
Goiânia 

Agosto/2021  

 



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 821

Barbosa, Maxsuel Pereira
      História, ficção e realidade em O Olho De Hertzog, de João Paulo
Borges Coelho [manuscrito]  / Maxsuel Pereira Barbosa. - 2021.
       83 f. 

      Orientador: Prof. Dr. Rogério Max Canedo Silva.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás,
Faculdade de Letras (FL), Programa de Pós-Graduação em Letras e
Linguística, Goiânia, 2021.
     Bibliografia.
      Inclui siglas, mapas.

      1. Ficção e História. 2. romance histórico. 3. representação. 4. pós
guerra. I. Silva, Rogério Max Canedo, orient. II. Título.



28/09/2021 15:07 SEI/UFG - 2281803 - Ata de Defesa de Dissertação

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2469236&infra_sistema=1… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

Ata nº 27 da sessão de defesa de dissertação de Maxsuel Pereira Barbosa, que confere o título de
Mestre em Letras e Linguística, na área de concentração em Estudos Literários.

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e  um, a partir das 14 horas, via Google
Meet, realizou-se a sessão pública de exame de defesa de dissertação de mestrado intitulada "História,
ficção e realidade em O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho". Os trabalhos foram instalados
pelo orientador, Prof. Dr. Rogério Max Canedo Silva  (Presidente/PPGLL/FL/UFG), com a participação dos
demais membros da banca examinadora: Prof. Dr. Edvaldo Aparecido Bergamo (UNB), membro titular
externo e Prof. Dr. Tiago Marcenes Ferreira da Silva (IFB), membro titular externo. Durante a arguição os
membros da banca não fizeram sugestão de alteração do título do trabalho. Após a arguição do candidato, a
banca examinadora se reuniu em sessão secreta, a fim de concluir o julgamento da dissertação, tendo sido o
candidato aprovado pelos seus membros. Proclamados os resultados pelo Prof. Dr. Rogério Max Canedo
Silva, Presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente
ata que é assinada pelos membros da banca examinadora, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e  um.

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA

 

Documento assinado eletronicamente por Rogério Max Canedo Silva, Professor do Magistério
Superior, em 31/08/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Marcenes Ferreira da Silva, Usuário Externo, em
31/08/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edvaldo Aparecido Bergamo, Usuário Externo, em
31/08/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2281803 e
o código CRC D29036DF.

Referência: Processo nº 23070.040795/2021-01 SEI nº 2281803

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


1 
 

 
BARBOSA, Maxsuel Pereira. História, ficção e realidade em O olho de Hertzog, de João Paulo 

Borges Coelho. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre em Letras e Linguística. 2021. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Dr. Rogério Max Canedo Silva – PPGLL/FL/UFG 

Orientador 

 

 

 

 

Prof. Dr. Edvaldo A. Bergamo – PósLit/TEL/UnB 

Examinador – Membro Externo 

 

 

 

 

Prof. Dr. Tiago Marcenes Ferreira da Silva - IFB 

Examinador - Membro Externo 

 

Goiânia 

2021 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe Antônia Pereira Barbosa (in memorian) 

Para ela, minha mãe, que, acima de qualquer outra pessoa, sempre 

acreditou em mim, apoiou-me e alegrou-se com cada uma das minhas 

conquistas, por menor que fosse. 

Para ela, que, nos momentos de dor e necessidade, sempre me deu o seu 

colo e o seu carinho para me confortar e dizer que “daríamos um jeito 

de resolver aquilo”. 

Para ela, que colocou os filhos acima de si mesma, que ligava 

preocupada para saber se estava tudo bem e dizer que estava com 

saudade. 

Para a mulher mais forte, mais alegre, mais prestativa e mais persistente 

que já existiu na minha vida, eu dedico não apenas este trabalho, mas a 

minha vida inteira.  

 



3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao meu orientador, Prof. Dr. Rogério Max Canedo, pela receptividade, acolhimento, 

paciência, cuidado com as palavras e o carinho a mim prestados, principalmente nos momentos 

mais conturbados e difíceis da minha vida, o meu muito obrigado! Nada disso seria possível 

sem ele. 

 À banca de qualificação, composta pelos professores Dr. Edvaldo Aparecido Bergamo, 

vinculado à Universidade de Brasília (UnB) e Dr. Tiago Marcenes Ferreira da Silva, vinculado 

ao Instituto Federal de Brasília (IFB), os quais se dispuseram a contribuir com o meu trabalho 

de maneira tão valiosa. 

 À Universidade Federal de Goiás (UFG), especialmente à Faculdade de Letras e ao 

Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística, por me terem dado a oportunidade de 

desenvolvimento da minha pesquisa como aluno de mestrado. 

 Ao grupo de pesquisa Mayombe: Literatura, História e Sociedade da Universidade 

Federal de Brasília (UnB), filiado ao CNPq, do qual sou membro, por todo o conhecimento que 

adquiri e especialmente àqueles que contribuíram para a minha pesquisa em literatura africana 

de língua portuguesa. Destaco e agradeço, em especial, à líder do grupo, profª. Dra. Norma 

Hamilton, por me acolher nesse espaço. 

 Ao professor Me. Patrik Thames Franco, grande amigo, pelo incentivo desde o processo 

seletivo até a conclusão dessa pós-graduação, deixo aqui o meu eterno agradecimento e carinho. 

À professora Me. Renata Silva de Oliveira Galvão, minha grande amiga e incentivadora, 

que me deu sábias orientações, durante a pesquisa, acerca dos aspectos historiográficos. 

 Ao professor Jallys Martins Mendes, grande amigo, por ter dispensado seu tempo e 

conhecimento filosófico para revisar e discutir as ideias contidas neste trabalho. 

 À professora Me. Maria Celeste Saad Guirra, minha saudosa professora da graduação, 

que dispensou parte do seu tempo à revisão textual atenta e minuciosa desta dissertação. 

 Ao meu pai, Sinvaldo José Barbosa, pelo amor, carinho, cuidado dispensados a mim e 

aos meus irmãos, por ser um pai presente e um marido dedicado, seja nos momentos de saúde 

ou de doença. 

 À minha avó, Cecilia Pereira de Macedo, em memória, por todo amor, carinho e 

cuidado, por cada chá de capim de cheiro e cada história da Bahia contada. Amor eterno! 

 A Lucas Ranielle Fernandes Espíndola Castro, gratidão pela presença, amor e 

resiliência. 

 

 



4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A literatura pode representar os contrastes, as 

lutas e os conflitos da vida social tal como eles 

se manifestam no espírito, na vida do homem 

real. Portanto a literatura oferece um campo 

vasto e significativo para descobrir e investigar 

a realidade. György Lukács 

 

  



5 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende uma reflexão acerca do movimento, distanciamento e aproximação das 

fronteiras existentes entre ficção e história, no romance moçambicano O olho de Hertzog, de 

João Paulo Borges Coelho; assim como, sobre a representação dos personagens, reais e fictícios, 

que se mesclam em uma narrativa de pós-guerra. Buscará, também, compreender, tanto a inter-

relação entre esse binômio, bem como a história que é narrada nas páginas de uma obra 

romanesca. Objetiva-se analisar como a tecitura narrativa contribui para a configuração de um 

romance histórico. Em tempo, cabe dizer, também, que esta dissertação está ancorada no 

construto teórico de Lukács (2011), principalmente, a partir da obra O Romance Histórico, visto 

sob a perspectiva da crítica dialética marxista. Assim, constatou-se que, apesar do romance 

histórico ter surgido na Europa, e a obra de Lukács se dedicar ao recorte dos anos de 1930, 

percebe-se que este ainda se desenvolve como forma literária, no século XXI. A despeito de o 

romance histórico contemporâneo assumir certas inserções de estilo, e se configurar um pouco 

diferente de sua forma clássica, muitas das características já identificadas por Lukács 

permanecem e se reverberam na atualidade, inclusive, no romance O olho de Hertzog, 

configurando a permanência dessa forma literária nos dias atuais; e, em particular, em território 

africano. 

Palavras-chave: Ficção e História; romance histórico; representação; pós-guerra.   
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ABSTRACT 

This proposal aims to reflect on the movement, distance and approximation of the existing 

boundaries between fiction and history, in the mozambican novel O olho de Hertzog, by João 

Paulo Borges Coelho; as well as, about the representation of the characters, real and fictional, 

which merge into a post-war narrative. It will also seek to understand both the interrelationship 

between this binomial, as well as the story narrated in the pages of a romanesque work. The 

objective is to analyze how narrative weaving contributes to the configuration of a historical 

novel. In time, it should also be said that this dissertation is anchored in the theoretical construct 

of Lukács (2011), mainly from the work The Historical Romance, seen from the perspective of 

Marxist dialectical criticism. Thus, it was found that, although the historical novel arose in 

Europe, and the work of Lukács dedicating himself to the clipping of the 1930s, it is perceived 

that this still develops as a literary form, in the 21st century. Despite the fact that contemporary 

historical romance takes on certain style inserts, and set itself a little different from its classical 

form, many of the characteristics already identified by Lukács remain and reverberate today, 

even in the novel O olho de Herzog, configuring the permanence of this literary form in the 

present day; and, in particular, on African territory. 

 

Keywords: Fiction and History; historical romance; representation; postwar.  
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura é uma das áreas mais importantes do conhecimento, por fazer, de forma 

muito especial, com que o indivíduo pense criticamente, e, também, por consolidar diálogos 

com outras arenas dos saberes, tais como cultura e história. Assim, esta materialização é uma 

porta para a revisitação de fatos que estão intimamente ligados a um contexto social, econômico 

e político e merecem ser desnovelados, uma vez que, para muitos, a história ainda é um 

continente desconhecido e muito pouco revelado, principalmente quando se trata da África 

negra.  

O passado dessa África negra está atrelado a características “fantasiosas”, descritas por 

um povo – os europeus – os quais afirmam que o africano, de um modo geral, não contribuiu 

para o conhecimento universal. Assim, sua história, dos negros, foi contada pelos europeus, de 

forma humilhante, no contexto da colonização e do massacre da escravidão. Uma das proezas 

eurocêntricas foi acortinar toda sua imposição colonial, achando que fizeram um grande bem, 

colonizando este continente, a África.  

No entanto, a literatura tem um papel importantíssimo que é o de mostrar a realidade, 

por meio das vozes dos personagens e pelos discursos que desconstroem mitos e revelam 

verdades. Países, como Moçambique e Angola, revelaram, por meio de suas narrativas fictícias, 

de forma verossimilhante, histórias da independência e seus contextos conturbados.  

Dessa forma, a literatura e a história entrelaçam-se epistemologicamente, consolidando 

uma inter-relação que possibilita ao leitor compreender os diversos dizeres que o autor propõe, 

assim como denuncia um passado – revela a dinâmica do presente e lança um olhar para o 

futuro – que promove discursos, os quais precisam ser pensados e analisados em sua essência 

material e subjetiva.  

Nesse cenário, a história foi e é matéria concreta para muitas narrativas que 

proporcionam um forte sentimento de denúncia. Tanto no Brasil, quanto em muitas outras 

culturas, como as africanas, essa aliança entre literatura e história consagra um importante 

gênero, por meio da linguagem, dando-lhe forma: o romance histórico.  

Assim, um aspecto relevante, que deve ser pensado, quando se trata de literatura 

africana, são as relações complexas imbricadas pelo processo de colonização, que travaram 

muitas batalhas, e que têm a ver, especificamente, com as tensões políticas e com a repressão 

colonial, além de uma profunda desestabilização social, como ocorreu em Moçambique.  
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Essa manifestação ligada à história é uma espécie de projeto nacionalista que ocorre na 

África e necessita de urgência. Vários países nesse continente foram colonizados pelos 

europeus e tiveram o seu rompimento – por meio de guerra e lutas armadas – com a opressão 

do colonizador há poucas décadas, especialmente em Moçambique (1975), país que visa à 

compreensão de uma realidade nacional, que luta e resiste para que a identidade seja preservada 

e para que os ideários desse colonizador não destruam sua cultura.  

Nesse âmbito, é relevante destacar que esta pesquisa objetiva discutir a narrativa O olho 

de Hertzog, do autor moçambicano João Paulo Borges Coelho, bem como a representação que 

o escritor faz, tanto dos personagens históricos, quanto dos fictícios, na Moçambique do pós-

guerra, início do século XX. O trabalho também busca discutir o movimento, distanciamento e 

aproximação das fronteiras existentes entre ficção e história, no romance, baseando-se na teoria 

do romance histórico de György Lukács. Registra-se aqui que o romance histórico não é um 

“gênero literário”, mas uma forma romanesca (LUKÁCS, 2011).  

Diante desse cenário, O olho de Hertzog pode ser considerado um romance histórico. 

Publicado em 2010, venceu, um ano antes, o prêmio Leya, de Portugal. Cabe dizer que essa 

narrativa é um importante alvitre moçambicano – romance histórico – em que o autor mostra 

um panorama globalizado da África e de seus acontecimentos, na primeira parte do século XX, 

conforme dito, contextualizando interesses europeus e africanos, britânicos e alemães, ou seja, 

de forma geral, coloniais.  

No romance de Borges Coelho, encontram-se dois narradores que se alternam: um em 

terceira pessoa e outro em primeira. O narrador em terceira pessoa relata a saída do soldado 

Hans Mahrenholz da Alemanha, rumo à África Austral, para lutar ao lado do coronel Lettow 

Vorbeck, na Primeira Grande Guerra mundial. Mais tarde, vai para Moçambique, no intuito de 

encontrar um valioso diamante nomeado Olho de Hertzog. Esse diamante, encontrado em uma 

mina da África do Sul, foi batizado assim por fazer referência ao Partido Nacional do general 

Hertzog. Dessa maneira, é importante se pensar criticamente no significado dessa pedra 

preciosa que dá nome ao romance, bem como no seu significado metafórico, de forma 

contextualizada com o enredo, já que ele, o brilhante, é tão cobiçado na vida e na ficção.  

Já o segundo narrador, o próprio Mahrenholz, é um oficial germânico que se faz passar 

pela figura de um empresário, bem como por um jornalista inglês, no ano de 1919, pelas vielas 

de Lourenço Marques. Esse narrador é autodiegético: personagem principal que narra sua 

aventura. Ele parte da África do Sul para Moçambique atrás do diamante cobiçado não apenas 

por ele, mas por todos os personagens que perpassam seu caminho. 
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A cada capítulo as narrativas vão se alternando em um enredo que, ora retrata os 

conflitos bélicos, ora descreve os percalços do personagem mediano que se aventura na 

Moçambique contemporânea do pós-conflito. Apenas no decorrer da narrativa, à medida que 

os acontecimentos vão constituindo sentido mais amplo, vai-se compreendendo a relação entre 

o conflito bélico e a trama em torno do misterioso e cobiçado diamante.  

O romance está repleto de personagens da historiografia que figuram juntamente com 

os da ficção. Vale lembrar, também, que há um fato relevante na narrativa, que é de se recuperar 

um lendário diamante bruto que supostamente pertenceu a um esquivo caçador de fortunas 

chamado Glück, mas que também é cobiçado pelos africanos.  

No caso do romance O olho de Hertzog, é importante salientar que a presença dos 

europeus, portugueses, ingleses e alemães, gerou uma conturbada luta no pós-guerra. Assim, a 

obra do romancista representa não só personagens fictícios, mas também alguns reais. A 

imprensa teve um destaque importante na divulgação desses entraves políticos e econômicos 

que propiciaram a produção literária.  

Nesse contexto, onde se mesclam ficção e história, é fundamental destacar alguns fatos 

que estruturam o romance. Primeiramente, a rendição do comandante Lettow-Vorbeck. Depois, 

o assassinato do Presidente da República, Sidório Paes. Seguidamente, é válido mostrar que 

João Albasini é o fundador de O Brado Africano. O Rand Daily Mail é um jornal sul-africano, 

publicado de 1902 até seu fechamento controverso, em 1985, após a adoção de uma postura 

antiapartheid franca, no meio de um massacre severo contra ativistas pelas forças de segurança. 

Por fim, a Batalha de Negomano, em 25 de novembro de 1918. 

Em relação à sua estrutura, esta dissertação está dividida da seguinte forma: o primeiro 

capítulo apresenta a relação entre literatura e história, bem como suas divisas instáveis, 

apontando as “fronteiras metafóricas” que permeiam o cruzamento das duas áreas. História aqui 

é definida como “[...] ação de homens e mulheres no tempo que permitem a transformação ou 

a construção do presente” (BURKE, 1997), em uma perspectiva material da História, 

distanciando a acepção dela como ciência, puramente. Será discutida também a conexão entre 

epopeia e romance e a transfiguração do gênero romanesco em romance moderno. 

Já em relação ao segundo capítulo, ele se debruça sobre o estudo do romance histórico, 

a partir da teoria do filósofo e teórico húngaro György Lukács, discutindo a figuração do herói 

mediano, os planos público e privado, o alto e o baixo, o centro e a periferia, os personagens 

típicos e centrais, a recuperação da história pretérita e da plasticidade. Será apresentado o 
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contexto histórico em que o gênero romanesco de extração histórica1 se desenvolve, 

principalmente após a eclosão da Revolução Francesa. Em síntese, a partir de Walter Scott, 

romancista e poeta escocês, considerado o verdadeiro criador do romance histórico, este gênero 

alcança o seu apogeu e, por isso, serão apontados os autores que melhor aprimoraram a estética 

dessa forma romanesca. E, para compreender a configuração do romance histórico 

contemporâneo, será analisado textos críticos que tratam dessa matéria, como os de Alexandre 

Baumgarten, Antonio Roberto Esteves, Karl Kahut, Frederic Jameson, Matta Induraín, Perry 

Anderson e Márquez Rodrigues. 

Nesse cenário, o terceiro capítulo se dedica à análise do romance de João Paulo Borges 

Coelho, O olho de Hertzog. Em um primeiro momento, será apresentado o contexto bélico da 

África Oriental, a partir de sua geografia e dos grupos etnolinguísticos, por meio da 

historiografia oficial. A seguir, debruçar-nos-emos sobre a apresentação e análise do romance, 

utilizando a contribuição teórica de Elena Brugioni, Kamila Krakowska, Maria Nazareth Soares 

Fonseca, René Pélissier, Silvio Renato Jorge e Terezinha Taborda Moreira, para, finalmente, 

identificar na narrativa corpus, os elementos que coadunam o romance analisado com a teoria 

do romance histórico. 

Dessa forma, como toda “ficção de caráter histórico”, O olho de Hertzog é o resultado 

“da compreensão do relacionamento entre o passado histórico e o tempo presente” 

(WEINHARDT, 1994, p. 1). Nessa forma romanesca, João Paulo Borges Coelho concilia 

acontecimentos do plano público do passado com acontecimentos do plano privado, no presente 

da narrativa. Em consonância com a forma clássica do romance histórico, O olho de Hertzog 

descreve como a vida da população de Moçambique é transformada pelas forças sociais de seu 

tempo a partir de tipos humanos característicos.  

Também é possível notar, no romance de João Paulo Borges Coelho, algumas figuras 

históricas como Lettow-Vorbeck, Sidónio Pais, João Albasini, alocadas entre personagens 

fictícios como Hans Mahrenholz, Rapsides, Sebastian Glück, Florence Greeff, Natalie 

Korenico, articulando, desse modo, narrativas históricas às memórias privadas. Esses 

personagens históricos terão uma representação oblíqua ou até mesmo marginal no romance 

(ANDERSON, 2007). O general Lettow-Vorbeck é essa figura histórica que o soldado alemão 

vislumbrava enquanto herói, mas ao lutarem lado a lado na guerra, Hans percebe que, quanto 

ao general, trata-se apenas um ser humano, passível de fraquezas, de doenças e de tomada de 

decisões nem sempre assertivas. 

 
1 Expressão criada por André Trouche (2006). 
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Além dessa característica, a narrativa possui como protagonista um personagem 

mediano (LUKÁCS, 2011) – Hans Mahrenholz ou Henry Miller – “cuja função é oferecer um 

foco individual à colisão dramática dos extremos entre os quais se situam ou, mais 

frequentemente, oscilam” (ANDERSON, 2007, p. 2). Alternando entre o alto e o baixo, esses 

personagens medianos “traçam grandes painéis históricos, abarcando determinada época e um 

conjunto de acontecimentos” (BAUMGARTEM, 2000, p. 170).  

O romance aqui analisado traça o painel histórico da Primeira Guerra Mundial, mas não 

na perspectiva eurocêntrica que marginaliza a importância desse conflito para “uma viragem 

social e económica mas sobretudo política em África” (M’BOKOLO, 2007, p. 385). Ademais, 

em O olho de Hertzog, a narrativa se alterna entre um narrador em terceira pessoa, para narrar 

os acontecimentos passados, “numa simulação de distanciamento e imparcialidade, 

procedimento herdado igualmente do discurso da História” (BAUMGARTEN, 2000, p. 170) e 

um narrador em primeira pessoa, o próprio Hans Mahrenholz que narra a Lourenço Marques 

do pós-guerra. 

Assim, constata-se que apesar do romance histórico ter surgido na Europa e a obra de 

György Lukács se dedicar a analisar a produção dessa forma literária iniciada Walter Scott e, a 

partir dele, ter se dedicado a mapear essa forma romanesca até, pelo menos, as primeiras 

décadas do século XX, percebe-se que o romance histórico ainda se desenvolve como forma 

literária no século XXI. Embora o romance histórico contemporâneo se configure um pouco 

diferente de sua forma clássica, muitas das características já identificadas por György Lukács, 

em sua obra O romance histórico (2011), permanecem e se reverberam, inclusive no romance 

O olho de Hertzog.   
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

HISTÓRIA E LITERATURA: NARRATIVAS ENTRE VERDADE E FICÇÃO 

 

 

“Nada existe fora do tempo, bem sei, mas neste caso é como se o tempo fosse 

simultaneamente transformado num curto instante e no seu oposto – a eternidade.”  

João Paulo Borges Coelho 
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O termo ficção vem da forma do particípio do verbo latino fingo e tem o sentido de 

“modelar em barro”. Essas palavras transitam semanticamente e seu sentido se desloca do 

concreto para o abstrato. O termo passa a ter o sentido de inventar, imaginar, criar, fingir. Na 

arqueologia dos conceitos, muitas vezes, os termos “ficção e história” são cunhados, a partir da 

oposição entre ambos. Nesse viés, cabe pensar na história como algo verdadeiro e factual sobre 

o passado, não podendo ser inventada.  

Em contraponto, Terry Eagleton (2006), na obra Teoria da Literatura: uma introdução, 

se distância da simplista distinção entre ficção e verdade. Nessa discussão, o crítico escreve que 

“[...] é possível, por exemplo, defini-la como escrita ‘imaginativa’, no sentido de ficção, e que 

não é literalmente verídica.” (2006, p. 2) Assim, história e ficção estariam em campos 

semânticos diferentes. Ainda segundo o crítico, se se reflete um pouco sobre a literatura, pode-

se perceber que essa conceitualização é improcedente: 

 

A distinção entre "fato" e "ficção", portanto, não parece nos ser muito útil, e uma das 

razões para isso é que a própria distinção é muitas vezes questionável. Já se disse, por 

exemplo, que a oposição que estabelecemos entre verdade “histórica” e verdade 

“artística”, de modo algum, se aplica às antigas sagas irlandesas. No inglês de fins do 

século XVI e princípios do século XVII, a palavra "novel" foi usada, ao que parece, 

tanto para os acontecimentos reais quanto para os fictícios, sendo que até mesmo as 

notícias de jornal dificilmente poderiam ser consideradas fatuais. Os romances e as 

notícias não eram claramente fatuais, nem claramente fictícios, a distinção que 

fazemos entre estas categorias simplesmente não era aplicada (EAGLETON, 2006, p. 

2). 

 

O crítico literário Noé Jitrik (1995), ao se ater sobre o binômio literatura e história, leva 

a refletir acerca das considerações históricas, bem como sobre os acordos entre epistemologias 

que circundam esses termos. O autor, ao pensar as fronteiras ou os diálogos que conectam e, ao 

mesmo tempo, distanciam essas áreas, depara-se com o movediço solo de oposição do par 

verdade/mentira. No mergulho entre esse imaginário maniqueísta, Jitrik dá luz às núncias 

fragmentárias e inconstantes desses termos. Por isso, para discutir a relação entre história e 

literatura, especificamente dentro do gênero romance histórico, torna-se preciso pensar essa 

concepção terminológica. Dentro de tal lógica argumentativa, é preciso retomar a distinção 

clássica criada pelo filósofo grego Aristóteles, em seu tratado filosófico que diferencia o poeta 

do historiador: 

 

Pelas precedentes considerações se manifesta que não é o ofício do poeta narrar o que 

aconteceu; é sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível 

segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o 

poeta por escreverem verso ou prosa (pois bem que poderiam ser postos em verso as 
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obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que 

eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam e outro as que 

poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a 

história, pois refere aquela principalmente o universal, e esta o particular 

(ARISTÓTELES, 1993, IX 50, pp. 53-55).  

 

Para Aristóteles, a poesia é mais filosófica que a história porque aquela trata do universal 

e, esta, do particular. O universal está relacionado às condutas éticas e humanas, como por 

exemplo, Aquiles representa a “ira” humana e, nesse aspecto, a representação da “ira” humana 

é universal. Desse modo, a poesia versa sobre questões humanamente universais, como a ira, o 

ódio, o amor. Essas condutas são encontradas nos personagens específicos. 

A metafisica aristotélica distingue dois tipos de saberes: os saberes especulativos 

(teoretikaí), relacionados à criação de teorias, e os saberes produtivos (poietikón), relacionados 

à arte. Aristóteles percebe os saberes especulativos como saberes universais e necessários e os 

saberes produtivos como particulares. Desse modo, a poesia é o único saber produtivo que 

engendra o conhecimento, pois ele eleva a poesia aos saberes especulativos, ainda que seja um 

saber produtivo. 

Segundo Peter Burke, “[...] a Poética de Aristóteles se constitui no ponto de partida 

natural para o estudo da relação entre história e ficção” (BURKE, 1997, p. 108). A ficção em 

Aristóteles se aproxima da mimesis como imitação, logo, ficção é poesia no sentido aristotélico. 

O universo semântico interpreta poesia como um gênero, um tipo de texto, mas para Aristóteles, 

poesia é o ato de fazer, do grego poien, ou seja, tudo aquilo que é feito, produzido por meio de 

uma técnica. 

A partir de questões etimológicas idênticas à que foi citada anteriormente, também é 

preciso contrapor a arte, do grego (tékhne)2,  à experiência, do grego (empeiría). Já a arte, como 

técnica, constrói aquilo que é universal, não o que aconteceu, mas o que poderia acontecer, 

segundo a verossimilhança. Já a experiência são os acontecimentos e estes estão relacionados 

àquilo que é particular, com causa e efeito. Isto se aplica às sensações que os seres humanos 

possuem e que permitem a construção do conhecimento. Assim, tudo aquilo que pode ser 

compreendido pelos sentidos está no campo empírico. 

Em se tratando de história, inicialmente, é possível afirmar que sua compreensão, de 

modo generalizado, está voltada para a ideia de “conhecimento do passado”, concepção mítica, 

ou, ainda, “desenvolvimento de um povo, ciência ou arte”, ou seja, uma preocupação em 

 
2 HEIDEGGER, Martin. "Construir, habitar, pensar". In:______. Ensaios e conferências. Trad. Emmanuel 

Carneiro Leão, Gilvan Fogel e Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2001, pp. 138-9. 
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descrever os fatos que se sucederam. No entanto, para os estudos da crítica dialética, vale dizer 

que a história assume uma outra significação teorizada em Hegel, pensador que inaugurou uma 

forma de pensar a narrativa por meio do materialismo histórico. Ele afirma que a História, 

ciência positiva dos fatos, se materializa como uma nova concepção de mundo; ela é feita por 

pessoas no tempo e no espaço. Assim, essa concepção hegeliana é filosófica – embasa a 

mudança na história – e mostra que a vida é uma experiência social das vivências cotidianas. 

(LUKÁCS, 2011)  

É importante ressaltar que a história, para Walter Benjamim (1987), é o “tempo agora”, 

que faz deflagrar um continuum: é intrínseca às classes revolucionárias. Para o autor, ela, a 

história, é o tempo presente de que o materialismo histórico3 não pode abrir mão. Benjamim 

ainda explica que essas classes revolucionárias são exatamente as classes oprimidas que devem 

combater a elite palaciana. Criando uma conexão dessa ideia com o romance histórico, é factível 

concluir que a história é uma conquista do cotidiano e ela deve ser construída em duplicidade 

de tempo e espaço, a qual revela construções políticas, econômicas e sociais de um país.  

De modo geral, o ser humano constrói narrativas sobre o passado, numa tentativa de 

ordenação dos fatos: esquadrinhar anacronicamente o passado. Todavia, segundo Mario Duayer 

e Miguel Vedda (2013), a narrativa histórica deve dar um “salto de tigre no passado4” a fim de 

revelar as ligações com o presente. Dessa maneira, existe a arte de inventar a história, criada a 

partir da experiência, mas a experiência não é matéria da arte, ela está imersa em um conjunto 

de acontecimentos dos quais não se tem controle total.  

Dentro dessa reflexão, ainda é pertinente se pensar, em relação à palavra história, que é 

possível se referir a, no mínimo, duas compreensões: de um lado, o processo em si, a 

complexidade da realidade vivida, da qual todos fazemos parte como sujeitos históricos, 

vivenciando e construindo uma dada historicidade. De outro lado, a dimensão da área de 

conhecimento, a história, dotada de especificidades acadêmicas, com paradigmas 

epistemológicos e metodologias próprias, a partir das quais produzem-se narrativas e 

interpretações sobre o passado. Assim, como definiu o reconhecido historiador francês, Marc 

Bloch (2001), a História, como área de conhecimento, pensa o homem no tempo. 

 
3 Doutrina criada por Marx e Engels, o materialismo histórico “trata de uma base econômica ou modo de produção 

evidenciando a maneira de ordenar a produção material de bens, e uma superestrutura composta tanto pelas 

organizações políticas quanto pela cultura e pelos modelos de pensamento peculiares da referida sociedade.” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 165). 
4 O “salto do tigre no passado”, expressão utilizada Mario Duayer e Miguel Vedda (2013) é uma metáfora que 

mostra como se dá a articulação dos aspectos ficcionais da literatura, dos fatos históricos, de forma técnica, dentro 

da perspectiva do romance histórico, no qual o autor representa com qualidade o passado, ligando-o ao presente, 

ou seja, tornar o passado palpável e acessível ao leitor na sua melhor forma artística. 
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Na historiografia contemporânea há um pluralismo e uma polissemia entre as correntes 

teóricas sobre os eventos históricos, que conduziram os historiadores à necessidade de alargar 

o termo verdade, para uma percepção mais flexível de verdades. Como afirma Marc Bloch 

(2001), a História é uma área do conhecimento que pensa a partir do presente.  Quando os 

contextos se alteram no presente, os olhares e os interesses sobre o passado também mudam, o 

que impacta necessariamente na compreensão sobre o passado. Justamente por isso, Jitrik 

distingue a “História processo”, da “História disciplina” e entende que a verdade, de modo mais 

plural e elástico, imbrica nas duas instâncias. Na esteira dos conceitos de história como processo 

humano e de história material é que caminha esta pesquisa. 

Em Poética, Aristóteles não considera a história como mimesis e, por isso, não 

pertencente a poieses, que para ele é imitação: 

 

Pois tal como há os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e figuras (por 

parte ou por costume), assim acontece nas sobreditas artes: na verdade, todas elas 

imitam com o ritmo, a linguagem e a harmonia, usando estes elementos separada ou 

conjuntamente (ARISTÓTELES, 1993, p. 17). 

 

 

Assim, na perspectiva aristotélica, a poesia nasce do desejo inerente ao ser humano de 

imitar e de sentir prazer com o imitado. Para Aristóteles, a poesia tem diferentes formas que 

mudam conforme a índole de cada poeta: “Os de mais alto ânimo imitam as ações nobres e das 

mais nobres personagens; e os de mais baixas inclinações voltaram-se para as ações ignóbeis, 

compondo, estes, vitupérios, e aqueles, hinos e encômios” (ARISTÓTELES, 1993, p. 29) 

Também o estilo de cada poesia influenciaria essa divisão, como, por exemplo, a comédia - que 

imitaria os homens inferiores, e a tragédia – que imitaria os homens “de caráter elevado”: 

 

A comédia é, como dissemos, imitação de homens inferiores; não, todavia, quanto a 

toda a espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é ridículo. O ridículo 

é apenas certo defeito, torpeza anódina e inocente; que bem o demonstra, por exemplo, 

a máscara cômica, que, sendo feia e disforme, não tem [expressão de] dor. [...] É pois 

a Tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em 

linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas 

diversas parte [do drama], [imitação se efetua] não por narrativa, mas mediante atores, 

e que, suscitando o “terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções” 

(ARISTÓTELES, 1993, pp. 35-37). 

 

O crítico alemão Erich Auerbach (1972), no livro Introdução aos estudos literários, 

reconhece que a estética clássica aristotélica definiu, a partir da Antiguidade Clássica até o final 

do século XVIII, as manifestações artísticas no ocidente. Fez isso por meio da proposta de 
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separação de estilos de Aristóteles, propondo modelos e julgando a partir do grau de 

proximidade com o que fora imitado.  

Essa estética ficou conhecida como dogmática “[...] pelo fato de estabelecer regras fixas, 

segundo as quais a obra de arte deve ser feita e julgada” aristocrática: “[...] não somente porque 

institui uma hierarquia dos gêneros e dos estilos, mas também porque, procurando impor um 

modelo imutável de beleza, considerará necessariamente feio todo fenômeno literário que não 

lhe seja conforme” (AUERBACH, 1972, p. 29).  

Em contraponto ao filósofo grego, Auerbach (2013), em sua obra Mimesis, afirma a 

representação da realidade na literatura ocidental, critica a doutrina de separação de estilos de 

Aristóteles, ao elencar uma particularidade literária que a difere da história, a de que a 

representação é compreendida como apreensão do caráter dramático das personagens, bem 

como revela o mundo desses indivíduos. Para Auerbach (2013), o realismo é uma representação 

séria do cotidiano, pois revela uma percepção da totalidade da vida, a partir de indivíduos de 

classes mais baixas e, também, das classes mais altas.  

Apesar disso, não se considerou como prática aética na Antiguidade Clássica os 

discursos inventados pelos historiadores que diziam falar a verdade. “Em outras palavras, 

escritores gregos e seus públicos não colocavam a linha divisória entre história e ficção no 

mesmo lugar em que os historiadores a colocam hoje (ou foi ontem?)” (BURKE, 1997, p. 108). 

Por isso, as fronteiras entre história e ficção, na Grécia Antiga, eram mais abertas, assim como 

na Idade Média, quer fosse retratando a vida dos santos, quer fosse na narratologia de textos 

literários de Artur e Carlos Magno, sendo trabalhoso identificá-las. 

A fronteira entre história e ficção foi mais claramente solidificada, prioritariamente pela 

Historiografia Metódica, em meados do século XIX. Com a finalidade de delimitar a área 

científica da História, elaboraram-se critérios metodológicos pautados no tripé: fonte-oficial-

escrita, objetividade e neutralidade do historiador. Mirando na tendência cientificista da época, 

pretendia-se elaborar uma versão “verdadeira” sobre o passado. Desse modo,  

 

A escola metódica quer impor uma investigação científica afastando qualquer 

especulação filosófica e visando a objectividade absoluta no domínio da história; 

pensa atingir os seus fins aplicando técnicas rigorosas respeitantes ao inventário das 

fontes, à crítica dos documentos, à organização das tarefas na profissão. Os 

historiadores “positivistas” participam na reforma do ensino superior e ocupam 

cátedras em novas universidades; dirigem grandes coleções (...), formulam os 

programas, elaboram as obras de história destinadas aos alunos dos colégios 

secundários e das escolas primárias (BOURDÉ e MARTIN, 1900, p. 97). 
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Dentro do campo literário, a narrativa ficcional se aproximou do campo historiográfico 

em várias circunstâncias, e o romance é uma delas. Burke (1997) considera que a “crise da 

consciência europeia” retratada por Paul Hazard (1975) motivou, no final do século XVII, uma 

“crise de consciência histórica” que é levada até o século XIX, e, a partir da revolução francesa, 

conjectura que a partir dessa crise e da consciência histórica advinda dela nasceu o romance 

histórico. Nesse contexto, é importante destacar a forma do romance histórico, uma forma 

literária do romance realista, que assume um lugar importante na captura do movimento da 

história, bem como consolida um gênero que vai representar o processo de constituição do 

indivíduo. É mister também pensar que os elementos da vida social influenciam a vida material, 

além de democratizar a vida presente.  

Nessa linha de raciocínio, vale lembrar que, para Lukács (2011), é notório que o 

romance histórico se consolidou no século XIX, mas Madame de Lafayette já fazia pesquisas 

históricas para se certificar de que os acontecimentos de sua narrativa condiziam com a história, 

ainda que fossem irrelevantes para o enredo (BURKE, 1997). O que Madame de Lafayette faz 

é aquilo que Lukács chama de romance social: 

 

[...] o grande romance social realista do século XVIII, que na figuração [Gestaltung] 

dos costumes e da psicologia de seu tempo promove uma abertura seminal para a 

realidade, também não coloca o problema da determinação temporal 

[Zeitbestimmtheit] concreta dos homens retratados. O presente histórico é figurado 

com extraordinária plasticidade e verossimilhança, mas é ingenuamente aceito como 

um ente: a partir de onde e como ele se desenvolveu é algo que ainda não se põe no 

ato de figuração do escritor. Essa abstratividade na figuração do tempo histórico 

também tem consequências para a figuração do espaço histórico (LUKÁCS, 2011, p. 

34). 

 

Apesar disso, na segunda metade do século XVIII, as fronteiras entre literatura e história 

se fecharam: “A torrente de pseudomemórias e romances que se passavam por histórias secou” 

(BURKE, 1997, p. 111). No século XIX, emergem autores, como Walter Scott, Honoré de 

Balzac, Liev Tolstoi, Mór Jókai e Peres Galdós, os quais irão compor o período do chamado 

“romance histórico clássico”. Esses escritores, segundo Burke, “[...] tentaram reconstruir o 

espírito de uma época, suas convenções culturais, algo que os praticantes da nouvelle 

historique5 do século XVII não haviam feito” (BURKE, 1997, p.111). O historiador demonstra 

como a historiografia foi criando, principalmente para alguns autores, uma barreira a partir 

 
5 É a corrente historiográfica correspondente à terceira geração da Escola Francesa de Anais, surgida no início dos 

anos 1970 na França, em consonância com a obra da Revue deynthesis e dos Annales. 
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desse dilema da história como verdade, e da literatura como ficção. Essa barreira foi criada 

principalmente dentro do cientificismo, que pensa a história como fato em si. 

No século XIX, essa corrente cientificista é tão determinante que o romance histórico 

clássico parte do pressuposto de que as narrativas históricas são verdades para, então, 

reequacionar as verdades historiográficas. Entretanto, mais adiante, começa-se a se indagar, no 

século XX, a partir de uma crise de consciência da historiografia, o próprio conceito de verdade. 

E é justamente nessa época que a fronteira entre “história e ficção” se reabre a tal ponto que se 

questiona a autenticidade dos diários de Hitler ou, até mesmo, sobre a existência do Holocausto 

(BURKE, 1997). 

Na reflexão de Noé Jitrik, o outro termo dessa fronteira interativa é a literatura, 

especificamente o gênero romance, que é definido como uma ficção e, muitas vezes, associado 

à concepção de mentira. No entanto, esse ideário de mentira também se apresenta muito 

simplista e, por isso, o autor opta pela aproximação ao termo invenção, não num aspecto de 

oposição à verdade, mas, sim, no sentido de compreender o romance como fruto da capacidade 

inteligível e criativa humana. Desse modo, o afastamento da percepção de invenção, como mera 

negação da realidade, principalmente quando esta está associada à instância histórica, viabiliza 

que a base do processo criativo seja alimentada pela realidade do passado.  

Como mencionado, o divisor de águas desse binômio, “ficção e história” é a visão 

positivista e a visão pós-positivista. A percepção positivista faz a separação de história e 

literatura, a partir da ideia de verdade e ficção, sendo a história a área científica voltada para a 

verdade do passado, enquanto a literatura representaria as narrativas ficcionais. Esse ideário 

positivista se fundamentava basicamente na concepção de que a verdade histórica era 

consolidada a partir da autenticidade das fontes, isto é, se os documentos são oficiais, logo são 

verdadeiros.  

No início do século XX começou um movimento dentro da historiografia francesa de 

repensar essa concepção e, dentre os vários motivos impulsionadores, sobressai a ampliação 

documental que transpôs o dogma de que somente o documento escrito poderia ser utilizado 

pela historiografia para pensar a história do passado. A partir de então, as fontes para as 

elaborações da história se multiplicaram para atingir toda e qualquer produção humana, pois 

representam indícios da existência do homem e da sua realidade.  
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Além disso, outro ponto em discussão é a ideia de que o oficial é o verdadeiro. Desde 

Bloch e a Escola de Annales6, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, em 1929, como 

também os historiadores marxistas da escola inglesa e de Frankfurt, questiona-se a própria ideia 

de verdade vinculada à concepção de documento oficial. Afinal, o fato de um documento ser 

institucional não significa necessariamente que seja verdadeiro. 

Já na historiografia francesa, a ideia de verdade é confrontada pela subjetividade.  Esses 

estudos questionavam a ideia de História verdade vinda da Escola Metódica. De forma geral, a 

Escola Metódica partia do princípio que ao historiador cabia apenas reproduzir os fatos e estes 

só eram válidos se fossem frutos de documentos escritos oficiais. De modo que, se um fato é 

descrito em um documento oficial, logo esse fato é verdadeiro. A Escola Francesa questionou 

essa concepção, determinando ao historiador a necessidade de refletir sobre os documentos e 

apontando também para o fato de que estar escrito em documentos oficiais, não significa, 

necessariamente, que seja verdadeiro. Assim, é elucidado que a realidade é muito mais 

fragmentada e polissêmica que aquelas apresentadas em documentos oficiais.  

A tradição marxista denuncia ideologias como as das elites dominantes, que se 

utilizaram da estrutura do Estado para propagar ideais particulares e direcionamentos políticos. 

(MARX; ENGELS, 1989) A Escola Inglesa aponta a ideologia por trás dos documentos oficiais 

para além do fato de os documentos não refletirem totalmente a realidade, pois há distorções e 

instâncias não captadas nos mesmos. Também há intenções políticas presentes nesses 

documentos, ou seja, a ideologia. 

Desde que se começou a questionar a veracidade dos próprios documentos históricos 

que davam autenticidade à historiografia, como também a de que um documento oficial seria o 

único meio de se conseguir essa verdade, ou de se saber sobre esse passado, começa-se a 

questionar a própria veracidade da história. Para o historiador francês Paul Veyne, “[...] a 

história é um romance real” (VEYNE, 2008, p.12), que surge de uma trama ou intriga. Para ele, 

a história pertence ao campo das narrativas, embora diferencie as narrativas ficcionais das 

narrativas históricas, pois estas precisavam efetivamente ter acontecido. Desse modo, a história 

é apenas uma narrativa, assim como a literatura, rompendo desse modo a fronteira e 

oportunizando o diálogo entre essas duas áreas: 

 

A história é uma narrativa de eventos: todo o resto resulta disso. Já que é, de fato, uma 

narrativa, ela não faz reviver esses eventos, assim como tampouco o faz o romance; o 

 
6 É um movimento historiográfico do século XX que se constituiu em torno do periódico acadêmico francês 

Annales d'histoire économique et sociale, tendo se destacado por incorporar métodos das Ciências Sociais à 

História. 
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vivido, tal como ressai das mãos do historiador, não é o dos atores; é uma narração 

que permite alguns falsos problemas. Como o romance, a história seleciona, 

simplifica, organiza, faz com que um século caiba numa página, e essa síntese da 

narrativa é tão espontânea quanto a nossa memória, quando evocamos os dez últimos 

anos que vivemos (VEYNE, 2008, p. 18).  

 

Segundo o historiador francês, especialista em antiguidade romana, a história era 

considerada uma narrativa de acontecimentos passados na qual era possível ao historiador 

organizar as ideias relacionadas ao acontecimento histórico, de modo a simplificá-las e 

selecionar os eventos deveras abrangentes, sintetizando-os em poucos parágrafos. Nesse 

sentido, o documento é o elemento fundamental do “romance real”. 

A história passa a ser entendida, após o século XVIII, não mais como relato exemplar, 

mas como ciência. Ela passa a ser um conjunto de acontecimentos que serão coletados por um 

historiador, como: documentos, leis, obras artísticas que servirão de base para a construção de 

uma história. Mas, hoje, dentro da historiografia, há vários críticos dessa percepção, porque, na 

verdade, o que diferencia a história da literatura, hoje, não é a ideia da dicotomia verdade/ficção, 

mas o método científico. Por isso, o narrador se obriga a escrever a narrativa, a partir de 

princípios metodológicos regulamentados pela historiografia (BARROS, 2012). Portanto, a 

historiografia trata de um conjunto de produções de historiadores que seguiram certas tradições 

metodológicas para construir interpretações sobre o passado. 

O que se discute aqui não é se a história existe, ou não, mas que, comumente, a sua 

escrevedura não condiz com a verdade. A partir disso, surge a indispensabilidade da literatura 

e sua capacidade de se aproximar da verdade. Na contemporaneidade, alguns historiadores 

utilizam o texto literário para entender como um autor de uma determinada época representou 

o seu momento, ou um momento passado. Para Marc Bloch, a história não é vinculada ao 

passado, mas sempre ao presente porque é do presente que se olha para o passado e “Na 

linguagem corrente, ‘presente’ quer dizer passado recente” (BLOCH, 2001, p. 60). Desse modo, 

quando um autor escreve sobre um momento que ele não vivenciou, o historiador está no 

presente em que ele escreveu e, por isso, escreve sobre o passado, a partir daquele momento.  

Em diversos países, têm-se produzido textos debatendo acerca das fronteiras entre 

história e literatura. José Carlos Sebe Meihy (1997) defende que “[...] história é história e 

literatura é literatura”, embora reconheça que, no final do século XIX, haja uma “mistura” entre 

essas áreas ou gêneros. Para ele, 

 

[...] com os efeitos da crítica ao positivismo, sob o impacto da dialética reformulada 

por correntes modernas, a história deixou seu vínculo de dependência exclusiva da 

“fonte escrita, cartorial e inédita”, abrindo-se para pressupostos ficcionais, retomando 
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o princípio, discutível por certo, de que tudo é versão, representação, imaginário, 

construído em cima de observações que tratam os documentos em abrangência e sem 

julgamento. Tudo sob o denominador comum, pedestre, que se apoia no princípio de 

que não há, minimamente, objetividade em história (MEIHY, 1997, pp. 270-271). 

 

O historiador salienta que anteriormente as fronteiras eram nítidas e amparadas por um 

“estatuto científico” em que a história correspondia à ciência e a literatura, à estética. “A 

primeira equivaleria à ‘verdade’ – no sentido platônico –; já a segunda (sic), à ‘invenção’ (sic), 

de acordo com a base aristotélica” (MEIHY, 1997, 271) Este estudioso culpa o surgimento da 

“Nova História” entre as décadas de 60 e 70, que gerou revisões no conceito de documento, 

tornando-o acessível ao público geral. A história se desfocou de temas, como política e 

economia (macro-história), para questões de sexualidade, assuntos do cotidiano (micro- 

história). 

Assim, ao longo do tempo, na medida em que os campos, tanto da história, quanto da 

literatura, atuaram na construção e na elaboração de suas áreas, indireta e/ou diretamente 

impuseram, ora uma separação bem delineada, ora uma separação diluída entre ambas. A 

fronteira, que foi materializada a partir do binômio verdade-ficção, com a elevação de uma 

historiografia cientificista, teve suas perspectivas questionadas, a partir do movediço solo que 

compõe o termo verdade.  

Ao se dar luz a uma percepção plural e polissêmica da realidade humana, emergiu-se a 

impossibilidade de alcançar uma verdade universal dentro da história. Portanto, para atingir as 

várias facetas dessa realidade, o campo historiográfico mergulhou nas produções literárias, a 

fim de identificar percepções, mentalidades e valores que são externalizados nas narrativas 

ficcionais. 

No movimento inverso, os autores ficcionais submergiram na história, para se 

inspirarem, não com obrigação de trazer a verdade, no espectro positivista, mas para ambientar 

suas narrativas que transitam entre realidade e ficção. Quando o romancista produz um 

autêntico romance histórico, ele precisa responder a um projeto: “a presentificação do passado” 

(LUKÁCS, 2011), promovida na intenção de compreensão do presente. A ficção, então, 

apresentou, a partir de sua narrativa, uma interpretação sobre o passado, não como uma mentira, 

mas como uma versão em que um romancista olha para o passado com os olhos de seu presente 

e constrói personagens e histórias - que reverberam a materialidade da vida, ainda que ficcional, 

filtrada pela arte, por isso, não sendo de todo invencionice e fabulação - elaborando uma versão 

sobre esse passado.  
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Quando se discute história e ficção, não há como não se mencionar as considerações do 

esteta Aristóteles, ponto central dessa discussão, tão pouco, para o caso específico da presente 

pesquisa, não se deve passar imune às discussões promovidas por György Lukács em sua obra 

O romance histórico, escopo teórico central para a discussão dessa forma literária, publicada 

inicialmente em 1936. Esta obra foi escrita quando o crítico húngaro se encontrava em Moscou, 

se configurando um ensaio que apresenta uma relação íntima com a participação e a defesa 

política de Lukács no regime soviético. Marxista, sua crítica do desenvolvimento artístico 

precisa ser lida e compreendida na perspectiva do materialismo histórico-dialético.  

Para tanto, é importante dizer que o materialismo histórico-dialético é a própria 

materialidade histórica da vida (PIRES, 1997), constituída e defendida pelo próprio homem na 

sociedade; sendo assim, refere-se principalmente a leis fundamentais que deliberam a forma 

organizativa dos homens no que tange à história da humanidade. É essencial destacar que há 

um idealismo diretamente relacionado ao pensamento hegeliano, teleológico, que enxerga a 

história numa espécie de continuidade, sempre um passo adiante do que aconteceu no passado. 

Do mesmo modo, o que aconteceu antes seria um prenúncio do que viria a acontecer depois. 

Desse modo, a época seria necessária para o aparecimento do romance. 

 

1.1 Entre o clássico e o moderno: a relação entre os gêneros literários 

 

A competência narrativa é uma característica imanente e inerente aos seres humanos. 

Constantemente narramos a ocorrência de eventos que se sucedem no decorrer de nossas vidas 

e, também, quando lemos, assistimos ou ouvimos narrativas de outras pessoas. Uma narrativa 

relata o seguimento de acontecimentos que se interligam e são repassados em uma história. E 

essas histórias conseguem unir tanto aqueles que narram, quanto os que escutam, leem ou 

assistem. Assim, a literatura tem registrado o percurso das narrativas que remontam a tempos 

imemoriais. Existem incontáveis relatos pelo mundo, numa diversidade extraordinária de 

gêneros, e a narração  

 

[...] está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na 

história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomina, na pintura (recorde-se a 

Santa Úrsula de Carpaccio), no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait 

divers, na conversação (BARTHES, 2011, p. 19). 

 

Os gêneros literários agrupam uma série de obras que demonstram características 

análogas, tanto no que se refere à forma, quanto ao conteúdo. Assim, em suas categorias, o 
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épico, também chamado de epopeia, poema-ação, é o gênero artístico chave para compreender 

o romance histórico. De acordo com Aristóteles, a epopeia “[...] tem uma narração”  

Entre os gêneros literários descritos por Aristóteles, em sua Poética, o épico foi o único 

que concluiu o seu papel na história, desvanecendo-se em meados do século XVI. A epopeia 

não se realiza no presente, justamente por ser um gênero fechado. Já o romance, singularmente, 

se encontra em processo de construção e está aberto à multiplicidade do mundo moderno. 

Assim, a representação do tempo na epopeia é de um passado pleno, selado e indiscutível.  

Os poemas épicos são narrações extensas que celebram, de maneira solene, um 

determinado acontecimento protagonizado por um herói. Em seu ensaio A teoria do romance,7 

Lukács disserta acerca do tempo da grande épica, ressaltando que, naquele dado momento 

histórico, o homem não tinha dúvidas próprias do homem burguês, pois as respostas já estavam 

postas, antes mesmo de elaborar seus questionamentos. Essa época representa um mundo coeso, 

equilibrado e homogêneo: 

 

Ao sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma desconhece o real tormento da 

procura e o real perigo da descoberta, e jamais põe a si mesma em jogo; ela ainda não 

sabe que pode perder-se e nunca imagina que terá de buscar-se. Essa é a era da epopeia 

(LUKÁCS, 2009, p. 26). 

 

Na forma épica, por exemplo, os heróis lutam em batalhas, fora de seus ambientes de 

convivência, ao passo que os heróis romanescos lutam uns contra os outros, em sua 

territorialidade, seja no plano micro ou macro da nação.  

Toda época tem suas dificuldades, sejam elas de acesso a livros, textos, ou de 

concepções filosóficas. Em questões de literatura, o leitor sempre será um elemento-chave para 

compreender os impactos que o texto produz. Isso é provocador, além de fascinante. No 

romantismo, o desejo de espera do próximo folhetim causava comoções sociais inimagináveis. 

Nesse sentido, vale lembrar que se instaurou uma polêmica acerca dos efeitos da leitura desses 

romances nos valores e costumes da época, dada a possibilidade de identificação do leitor com 

personagens tão realistas.  

Ao contrário da literatura religiosa que recomendava valores virtuosos e morais, o 

romance podia também transmitir comportamentos viciosos. A possibilidade de induzir os 

 
7 Compreendo a distância teórica e ideológica que há entre A teoria do Romance (1915/6) e a teoria do Romance 

Histórico (1936), de György Lukács. A filiação de Lukács ao materialismo histórico, ao realismo, à dialética, 

acontecem substancialmente depois de História e Consciência de Classe (1923). O romance histórico (1936) é 

fruto de um outro pensamento do crítico húngaro, motivado pela Revolução Russa de 1917. Os influxos desse 

tempo histórico fazem com que Lukács repense algumas de suas prerrogativas. 
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leitores a comportamentos menos virtuosos e atentar contra a moral de certas entidades incitou 

os moralistas a repudiarem essa forma literária.  

No entanto, tal repúdio não resulta no fenecimento do gênero romance, pelo contrário, 

fortalece-se, imbuído de história, de vida social e carrega características realistas que a épica 

não comporta, em função do seu próprio tempo histórico. Assim, com o surgimento do romance, 

a épica deixa de ser um tipo artístico factível, desde o século XVI. É o que João Adolfo Hansen 

chama de “ruína”, não no sentido pejorativo da ruína, muito menos benjaminiano8, mas num 

distanciamento semântico em relação ao objeto. 

Desse modo, para um exercício crítico mais aprofundado - não como uma tábula rasa - 

é fundamental ligar epopeia ao romance histórico e compreender que a exata dimensão do 

social, da literatura, se encontra na forma. Assim, vale ressaltar que o romance, símbolo de uma 

modernidade que teve seu sentido vital destruído, em virtude da desordem que o mundo gerava, 

culminou numa temporalidade que foi apartada da essência de sua totalidade.  

De acordo com Eagleton, “[...] o romance surge quando essa integração harmoniosa 

entre o homem e seu mundo é estilhaçada; o herói da ficção agora busca a totalidade, alienado 

de um mundo vasto ou limitado demais para dar forma aos seus desejos” (EAGLETON, 2011, 

p. 56). O desconhecimento da epopeia, no que se refere ao relativismo do passado, é o fator que 

a diferencia do romance, especialmente quando se acrescenta a este o fator história.  

Nesse cenário, ainda em se tratando de literatura, em especial, do romance, é importante 

destacar que essa forma, além de ser a mais apreciada pelos leitores, por remeter a paixões, 

imaginação ou aventuras, incorpora quase todos os outros gêneros. Roland Bourneuf e Real 

Quellet afirmam que: “O romance, como já foi observado muitas vezes, tende a absorver quase 

todos os outros géneros literários, e até mesmo outras artes” (BOURNEUF E QUELET, 1976, 

p.25). Além disso, vale destacar que ele é “[...] tanto universal quanto irregular”.  

Assim, o romance, de modo geral, é uma forma que se desdobra em outras formas. Não 

existe apenas “romance”. É possível categorizá-lo, nesses desdobramentos, como “romance de 

formação”, bildunsroman, ou ainda a forma “romance histórico”. Para tanto, a forma “romance 

histórico” teve sua origem em Walter Scott, no século XIX, conforme já dito aqui e tomou uma 

relevante proporção e projeção na formação da sociedade capitalista na Europa, além de ser um 

importante registro dos fatos históricos. Por fim, essa forma que chega até a atualidade é 

 
8 Walter Benjamin enxerga o tempo passado como ruína, no sentido nocivo. O crítico literário escreve dez teorias 

conceituando história, em plena Segunda Guerra Mundial (1940). Posteriormente, Benjamin se suicida após ser 

apanhado pelos oficiais nazistas na estremadura da França com a Alemanha. 
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considerada uma das maiores contribuições da estética marxista para esse tipo de gênero 

(DUAYER E VEDDA, 2013).  

O romance tem como matéria o passado histórico, vívido, suscetível a revisões e, 

portanto, diferente do passado mitológico, inalterável. Segundo Weinhardt, “[...] o romance não 

comporta heróis, no sentido clássico, mas seres humanos, igualmente capazes de atos heroicos 

determinados por motivos vis e de ações condenáveis movidas por sentimentos nobres” 

(WEINHARDT,1994, p. 50). Não se concebe mais o épico antigo, mas, sim, o romance 

moderno. Assim, vale dizer que o romance histórico é uma ressignificação da épica e da 

cavalaria e possui também a capacidade de desvelar um universo totalmente dessemelhante, 

buscando figurar, desse modo, a tentativa de adequação do herói à natureza da sociedade. 

A suntuosidade dramática e a centralidade de figuras históricas são inerentes à epopeia. 

Já o universo do romance é de campo popular. Este, provocado pela revolução, pode revelar 

suas forças, emergindo espontaneamente os sujeitos históricos que para a história são 

desconhecidos: 

 

Para o Lukács marxista de Studies in European Realism [Estudos sobre o realismo 

europeu] e The Historical Novel [O romance histórico], os maiores artistas são aqueels 

que conseguem recapturar e recriar a totalidade harmoniosa da vida humana. Em uma 

sociedade em que o geral e o particular, o conceitual e o sensual, o social e o individual 

estão cada vez mais dissociados pelas “alienações” do capitalismo, o grande escritor 

reúne-os dialeticamente em uma totalidade complexa. Sua ficção reflete assim, em 

uma forma microcósmica, a complexa totalidade da própria sociedade. Ao fazer isso, 

a grande arte combate a alienação e a fragmentação da sociedade capitalista, 

projetando uma imagem rica e multifacetada da completude humana (EAGLETON, 

2011, p. 56). 

 

O romance é uma narrativa ficcional que, ao se utilizar do passado histórico para compor 

uma história, acaba imprimindo uma interpretação sobre o passado, compreendendo um 

complexo processo marcado por uma teia de acontecimentos. Para um autor conseguir utilizá-

lo em sua narrativa ficcional, ele necessita recortar, selecionar acontecimentos, enfatizar fatos 

em detrimento de outros, de modo a produzir um campo semântico que conjugue o sentido de 

sua proposta ficcional e, assim, acaba representando o passado, a partir de um processo de 

reconstrução e ressignificação do fenômeno histórico. 

 O sucesso do romance se deve à capacidade de representar espaços e situações 

cotidianas com personagens que facilmente poderiam ter existido. Narrativas em ordem 

cronológica, descrição de personagens e suas emoções, tempo, espaço, provavelmente 

contribuíram para o florescimento do romance moderno.  
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Por meio da verossimilhança, romance e realidade se separavam por uma linha tênue e 

muitos leitores desconfiaram do caráter ficcional dessas obras. Mais que isso, o romance serviu 

como um guia de conduta para a sociedade da época, justamente pela possibilidade de 

identificação dos leitores com as personagens. 

Em seu artigo intitulado “Considerações sobre o romance histórico”, a pesquisadora 

Marilene Weinhardt diz que a epopeia possui “[...] uma hierarquia estratificada e heróis que 

sumarizam em si o passado heroico nacional, heróis sem fissura entre o aspecto externo e 

interno, direito e avesso perfeitamente idênticos, ação e modo de ser sem conflitos” 

(WEINHARDT, 1994, p. 50). Consonante isso, João Adolfo Hansen, em suas Notas sobre o 

gênero épico, salientou que: 

 

Desde a segunda metade do século XVIII, a universalização do princípio da livre-

concorrência burguesa que impôs a mais-valia objetiva a todos e contra todos foi 

mortal também para ela [a epopeia], pois o heroísmo é improvável e inverossímil 

quando o dinheiro é o equivalente universal de todos os valores. Desde então, apesar 

de algumas tentativas românticas de revivê-la nos séculos XIX e XX, é um gênero 

morto (HANSEN, 2008, p. 15). 

 

Para o filósofo e teórico húngaro Lukács, apesar de as literaturas, especificamente as 

obras do antigo Oriente, serem escritas de forma a se assemelharem ao romance, este “[...] só 

adquire caracteres típicos na sociedade burguesa” (LUKÁCS, 1999, p. 87). Inicialmente, o 

romance, como toda forma literária oriunda da cultura medieval, fora ignorado pela teoria, por 

seu caráter popular e teve que se desenvolver quase que totalmente à margem do campo teórico 

literário: 

 

Em certas épocas – no período clássico dos gregos, no século de ouro da literatura 

romana, na época do classicismo – na grande literatura (ou seja, na literatura dos 

grupos sociais preponderantes), todos os gêneros, em medida significativa, 

completavam-se uns aos outros de modo harmonioso, e toda literatura, enquanto 

totalidade de gêneros, se apresentava em larga medida como uma entidade orgânica 

de ordem superior. Porém, é característico: o romance não entrava nunca nesta 

entidade, ele não participava da harmonia dos gêneros. Naquela época, o romance 

levava uma existência não oficial, fora do limiar da grande literatura (BAKHTIN, 

1988, p. 398, grifo nosso). 

 

Uma nova classe social emerge, nos séculos XVII e XVIII: a burguesia, fruto das 

revoluções francesas do século XVIII e, com ela, um novo gênero, o romance. Por isso, Lukács, 

em seu ensaio O romance como epopeia burguesa, publicado em 1935, afirma que o romance 

é a epopeia que representa uma dada classe e só é possível a partir de um tempo histórico e de 
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uma organização social específicos desse grupo, pois é um momento histórico em que não há 

mais a possibilidade de um heroísmo como aquele que existia na época homérica, na Eneida, 

de Virgílio, na Odisseia, de Homero e, em alguma medida, em Os Lusíadas, de Camões. 

Assim, o surgimento do romance, como forma literária, ocorre no século XVIII e sua 

produção se agudiza, na forma do romance histórico realista, no século XIX, por uma 

necessidade do próprio tempo histórico. Esse método realista refere-se à técnica de captar e 

figurar a vida “[...] que habilita os homens a perceberem sua natureza real” (PERRONE, 2003, 

p. 26). No próximo capítulo, será apresentada a teoria do romance histórico, a partir de um 

estudo particular da teoria de György Lukács, assim como da crítica mais contemporânea dessa 

forma literária, a partir da leitura crítica de alguns estudiosos que se debruçaram sobre o tema 

na segunda metade do século XX. 

Nesse cenário, um aspecto evidente que difere formalmente épica e romance está no 

fato de que a narração da epopeia pode começar no ponto mais pertinente do desenrolar dos 

acontecimentos. As ações do herói são explicadas durante a narrativa, enquanto, no romance, 

pelo menos aquele produzido entre o século XIX e início do século XX, torna-se fundamental 

explicar o passado do herói para compreender suas escolhas e ações no presente. 

Dentre outros teóricos, Lukács, em A teoria do romance (1915/6), posiciona o romance 

como sucessor da epopeia, mais especificamente, ele o classifica como uma epopeia burguesa. 

É preciso salientar que a noção de epopeia burguesa é oriunda do trabalho do filósofo alemão 

Hegel. Essa ideia apresenta o épico como gênero da antiguidade clássica em contraponto ao 

romance, um gênero da modernidade: 

 

Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não diferem pelas 

intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-filosóficos com que se deparam 

para a configuração. O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade 

extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do 

sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a 

totalidade (LUKÁCS, 2009, p. 55). 

 

Para além de outras características que diferem a épica do romance, especificamente 

sobre o personagem, o herói épico é aquele retratado como um ser superior que não tinha 

qualquer tipo de mácula, fissura, sendo quase perfeito. Já este, o herói romanesco, é um sujeito 

rebaixado, solitário, indivíduo narrado, ser do presente, uma pessoa comum que a situação 

histórica vai transformar em herói do seu tempo. 



30 
 

Aprofundando ainda mais o aspecto das origens – o épico –, discussão acerca das 

influências estéticas sobre a forma romance, cabe lembrar que, de fato, Hegel, como foi dito, 

refletia sobre a relação da história e da estética: 

 

Quando Hegel chama o romance de “epopeia burguesa”, põe uma questão que e´, ao 

mesmo tempo, estética e histórica: ele considera o romance como gênero literário que, 

na época burguesa, corresponde à epopeia. O romance, por um lado, tem as 

características estéticas gerais da grande narrativa épica; e, por outro, sofre as 

modificações trazidas pela época burguesa, o que assegura sua originalidade 

(LUKÁCS, 2009, 195).  

 

 

No que tange ao contexto histórico, essencialmente econômico e político, na Europa, no 

século XVIII, é importante destacar que o movimento iluminista construiu uma concepção de 

ciência opositora ao período medieval, um período obscuro e de dominação da Igreja. Já o 

iluminismo, como movimento intelectual, opôs-se a esse obscurantismo - que ocupava uma 

posição intermediária entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna -, com a promessa de 

trazer luz, dando continuidade ao período clássico greco-romano. Convencionou-se chamar a 

Idade Média de “Idade das Trevas” porque os renascentistas se consideravam herdeiros do 

pensamento e da cultura greco-romana, contrapondo, assim, luz e trevas. 

Neste mesmo século, XVIII, ocorre a Revolução Francesa, motivada pelo discurso 

iluminista de oposição à estrutura estamental, colocando fim ao antigo regime. Após essa 

revolução, a sociedade estruturalmente pós-revolução não mudou muito. Basicamente a 

burguesia assumiu o poder político, mas a maioria da população continuou sendo oprimida 

socialmente, passando a ser operária das indústrias, também após a Revolução Industrial. As 

condições sociais efetivas não mudaram, apenas uma pequena parcela burguesa obteve poder 

político de decisão. Mas a maioria da população não teve acesso a uma mudança real de vida, 

trazendo muita frustração para a massa. 

Ainda a respeito da Revolução Francesa, é pertinente destacar o protagonismo das 

massas, pois é a primeira vez que um processo revolucionário obteve efetivamente e de maneira 

consciente a participação ativa da população. A consequência desse protagonismo permitiu a 

desnaturalização dos processos históricos e a percepção de que homens e mulheres são atores 

dos processos de mudança política e social, pois esse processo “[...] apaga nas massas a 

impressão de ‘acontecimento natural’, torna o caráter histórico das revoluções muito mais 

visível do que costuma ocorrer em casos isolados” (LUKÁCS, 2011, p. 38). 
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Concomitante a isso, os intelectuais iluministas viam com maus olhos tudo aquilo que 

remetesse ao período medieval, e isso se desdobra no século XIX, com o positivismo como 

ciência que se opôs a tudo aquilo que foi concebido a partir do pensamento medieval. A ciência 

era a melhor alternativa para a construção de uma civilização progressista. Assim, a forma 

romanesca nasce da transfiguração de textos medievais em narrativas da plebe e, 

posteriormente, da burguesia, momento esse em que são produzidos importantes romances no 

século XVIII.  

O romance se consagra nesse século, fomentado por filósofos iluministas e romancistas, 

como Richardson, Defoe, Fielding e, também, Madame de Stäel. Nesse contexto se insere o 

romance social realista, cuja relevância pode ser compreendida como uma “[...] abertura 

seminal para a realidade”, contribuindo, desse modo, para a construção daquilo que virá a ser o 

romance histórico clássico (LUKÁCS, 2011). Mesmo com dificuldades em determinar a 

temporalidade, o romance social consegue oferecer uma representação, ainda que parcial, do 

tempo histórico. 

Ocorreu, então, uma produção crítica extensa acerca do romance, embora tivesse caráter 

mais jornalístico que efetivamente teórico-sistemático. Essa disparidade contribuiu para o 

desenvolvimento do que se chamou “novo realismo”, ao mesmo tempo em que contribuiu para 

a dissolução do romance como consequência da decadência dos ideais burgueses (LUKÁCS, 

1999). 

Embora, na segunda metade do século XIX, a burguesia ganhasse contornos críticos 

mais contundentes, ainda não havia uma teoria que sustentasse as características do romance 

como gênero. A partir da teoria marxista do romance, por meio da estética clássica alemã, é que 

se sistematiza uma teoria bem estruturada e, ao mesmo tempo, histórica. Assim, é Hegel quem 

retira o romance do rol dos gêneros inferiores, descrevendo-o como uma “epopeia burguesa”, 

conforme já foi dito (LUKÁCS, 1999). Desse modo, o romance atende a estética literária, por 

ser tributário do gênero épico e, ao mesmo tempo, atende ao momento histórico da chamada 

burguesia. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

ROMANCE HISTÓRICO: A FORMA LITERÁRIA DE FIGURAÇÃO DA VIDA 

 

 

“Estranha condição a de nós todos, feitos de duas metades, uma que é pública e outra 

que me é difícil definir.” 

João Paulo Borges Coelho 
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No intuito de refletir criticamente sobre o romance O olho de Hertzog, de João Paulo 

Borges Coelho, em sua perspectiva histórica, serão utilizados os estudos de György Lukács 

(2011), principal pensador e teórico central do romance histórico. Far-se-á uma discussão dos 

pressupostos de Perry Anderson (2007) e Karl Kohut (1997), sobre essa forma literária na 

atualidade. Além desses autores, será utilizado os estudos de Alexandre Baumgarten (2000), 

autor de textos críticos que versam sobre o novo romance histórico brasileiro, bem como 

Roberto Esteves (2010), Frederic Jameson (2007), Matta Induraín (1995) e Márquez Rodrigues 

(1991). 

Em sua obra O romance histórico (2011), Lukács aponta as origens dessa forma literária 

nas revoluções burguesas do final do século XVIII, que permitiram transformações históricas 

na Europa, influenciadas pela Revolução Francesa. De acordo com o teórico, “[...] o romance 

histórico clássico surgiu do romance social e ultrapassou-o, enriquecendo-o e elevando-o a um 

patamar superior” (LUKÁCS, 2011, p. 296). Neste tipo de romance, o autor reconstrói o 

passado, e Lukács elege a obra de Walter Scott, importante autor escocês, conforme dito, como 

modelo para o romance histórico: 

 

Para ele, autenticidade histórica significa a singularidade temporalmente 

condicionada da vida psicológica, da moral, do heroísmo, da capacidade de sacrifício, 

da perseverança etc. É isso que, na autenticidade histórica de Walter Scott, é 

importante, imperecível, e marca época na história da literatura, e não o tão falado 

"colorido local" das descrições, que é apenas um entre muitos recursos artísticos para 

figurar a questão principal e, por si só, jamais poderia despertar o espírito de uma 

época. Scott deixa que as grandes qualidades humanas, assim como os vícios e as 

limitações de seus heróis, brotem do solo histórico claramente figurado do ser 

(LUKÁCS, 2011, p. 69). 

 

Não é a questão do colorido local, nem das descrições que dão autenticidade à obra de 

Walter Scott, mas, sim, toda a recuperação de uma ideia de heroísmo. Nas literaturas de língua 

portuguesa, das obras de Scott, talvez a mais conhecida seja Ivanhoé (1819), apesar de Waverley 

(1814) ser a obra fundadora da forma romance histórico. Talvez porque não se tem registro, até 

os dias de hoje, de uma tradução daquela obra precursora para uma versão em língua 

portuguesa. Não há no romance de Scott grandes vultos históricos que figuram em primeiro 

plano – apesar de esses vultos serem presentes –, mas pessoas comuns que irão se imbuir do 

heroísmo épico e, de alguma maneira, transformar a sociedade, ou seja, modificar o contexto 

histórico em que eles estão inseridos. Scott traz para o homem comum todo o heroísmo que na 

epopeia estava associada ao herói épico. 
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Lukács dá diversos exemplos de personagens na obra de Walter Scott que assumem as 

rédeas da história e conseguem transformar o seu contexto. É o personagem comum que acaba 

se tornando herói de seu momento histórico, ou seja, está figurado nos romances históricos de 

Scott uma premissa de que são as massas que mudam o rumo da história. Essa é a grande lição 

advinda da Revolução Francesa, que atinge em cheio as concepções dos romances históricos. 

E é justamente essa característica que torna Scott uma autoridade, que será imitada. O contexto 

histórico dará a matéria-prima para que o homem comum se torne herói do seu tempo. 

Com ambientação no passado, o romance histórico é marcado pelo distanciamento do 

autor em relação ao momento histórico em que a obra se passa. Eventos e personagens 

históricos influenciam o desenrolar da trama, protagonizado por um personagem fictício. No 

que concerne ao conteúdo desse romance, prevalece a narração de traços marcadamente sócio-

históricos, pois tal forma literária é, de acordo com Lukács, “[...] a figuração da ampla base 

vital dos acontecimentos históricos, com suas sinuosidades e complexidades, suas múltiplas 

correlações com as personagens em ação” (LUCÁKS, 2011, p. 62).  

Como já mencionado nos capítulos anteriores, as fronteiras entre literatura e história 

têm sido abertas e fechadas, no decorrer do tempo. E, para o teórico húngaro, o intuito, ao 

escrever a teoria do romance histórico, não era abarcar a totalidade do gênero romance, nem 

tampouco uma abordagem estritamente historiográfica, mas o diálogo existente entre literatura 

e história: "O que busquei realizar foi uma investigação da interação entre o espírito histórico e 

a grande literatura, que retrata a totalidade da história, e isso apenas em relação à literatura 

burguesa." (LUKÁCS, 2011, p. 28). 

Em 1936 o filósofo húngaro publica a teoria do romance histórico que mostra que a 

forma literária se utiliza do método figurativo em suas narrativas de extração histórica, devido 

“[...] (a)o fato de a particularidade dos homens ativos derivar da especificidade histórica de seu 

tempo” (LUKÁCS, 2011, p. 33). No entanto, no prefácio de sua teoria, Lukács escreve que não 

se trata de uma mera reprodução da realidade, mas, sim, a própria dialética que representa tanto 

o espírito da época quanto os sujeitos em sua consciência histórica: 

 

[...] este trabalho pretende mostrar como a gênese e o desenvolvimento, a ascensão e 

o declínio do romance histórico são consequências necessárias das grandes 

convulsões sociais dos tempos modernos, e provar que seus diferentes problemas 

formais são reflexo dessas convulsões histórico-sociais (LUKÁCS, 2011, p. 31). 

 

Concernente a isso, o filósofo Lukács ressalta que, antes mesmo de Scott, “[...] nos 

séculos XVII e XVIII, havia romance de temática histórica”, mas estes “[...] são históricos 
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apenas pela sua temática puramente exterior, pela sua roupagem” (LUCÁKS, 2011, p. 33). 

Apesar disso, o romancista Walter Scott foi o precursor do romance histórico, segundo o teórico 

marxista. Tal escolha se justifica devido ao fato de o escritor escocês apresentar em seus 

romances características mais pertinentes aos acontecimentos históricos, como a 

presentificação do passado, a relação entre o público e o privado, a relação de centro e periferia, 

o lugar do herói médio e noção de totalidade. Assim, na perspectiva luckacsiana, “[...] trata-se 

de figurar de modo vivo as motivações sociais e humanas a partir das quais os homens 

pensaram, sentiram e agiram de maneira precisa, retratando como isso ocorreu na realidade 

histórica” (IBIDEM, p. 60). 

As grandes revoluções que ocorreram, entre os anos de 1789 e 1814, marcaram 

profundamente o povo europeu e corroboraram sua consciência histórica. A guerra, não mais 

restrita aos militares, atingiu os cidadãos e produziu um alargamento de horizonte e a difusão 

do sentimento de nacionalidade entre a massa. A participação do povo nas guerras provocou o 

senso de nacionalidade e a consciência de classe: 

 

Em sua guerra defensiva contra a coalizão das monarquias absolutas, a República 

Francesa foi forçada a criar exércitos de massa. No entanto, a diferença entre os 

exércitos mercenários e os de massa é qualitativa e diz respeito precisamente à relação 

estabelecida com a massa da população. Se se trata de formar um exército de massas, 

em vez de recrutar pequenos contingentes de marginais para o serviço militar ou forçá-

los a servir, então o conteúdo e a finalidade da guerra têm de ser expostos à população 

de maneira clara, na forma de propaganda (LUKÁCS, 2011, p. 38). 

 

Em meio à Revolução Francesa, articulou-se uma nova concepção de história9 e a 

vinculação desta com o presente. Letrados e camponeses assimilaram a história como 

determinante não apenas do cotidiano, mas também de toda a sociedade. Nessa perspectiva, a 

história se configura como um processo contínuo de mudanças, interferindo na vida de cada 

sujeito (LUKÁCS, 2011). Compreende-se, então, que o romance histórico é capaz de captar o 

movimento da história, a partir da narrativa de ficção e, em especial, pela capacidade realista 

do gênero e, não, por mera cópia do passado: 

 

Trata-se de figurar de modo vivo as motivações sociais e humanas a partir das quais 

os homens pensaram, sentiram e agiram de maneira precisa, retratando como isso 

ocorreu na realidade histórica. E é uma lei da figuração ficcional - lei que em um 

primeiro momento parece paradoxal, mas depois se mostra bastante óbvia - que, para 

 
9 Aqui assumimos a concepção materialista da história em que se depreende que os modos de produção de 

materiais são essencialmente importantes para o convívio e desenvolvimento tanto da sociedade quanto da 

história. (OLIVEIRA, 2019)  
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evidenciar as motivações sociais e humanas da ação, os acontecimentos mais 

corriqueiros e superficiais, as mais miúdas relações, mesmo observadas 

superficialmente, são mais apropriadas que os grandes dramas monumentais da 

história mundial (LUKÁCS, 2011, p. 60). 

 

Lukács (2011) reflete o advento da tendência figurativa que se desenvolve com Walter 

Scott, cuja obra, inegavelmente, popularizou o romance histórico e o tornou a forma literária 

mais aclamada na primeira metade do século XIX. Já bastante conhecido e prestigiado no 

campo da lírica10, em seu país, o escritor publica Waverley, o seu primeiro romance histórico, 

em 1814, conforme mencionado.   

Do ponto de vista da construção dos romances históricos de Walter Scott, os heróis que 

figuram em primeiro plano não são renomadas figuras históricas. Normalmente os 

protagonistas são personagens ficcionais que pertencem à pequena aristocracia inglesa, de 

modo que as grandes figuras históricas figuram como secundários. Não interessa a essa forma 

de extração histórica reprisar os grandes acontecimentos da historiografia, mas reviver, por 

meio da arte, aqueles sujeitos que a experienciaram: 

 

as grandes personagens históricas, os líderes das classes e dos partidos em luta são, 

do ponto de vista da trama, apenas figuras coadjuvantes. Walter Scott não estiliza 

essas personagens, não as coloca em um pedestal romântico, mas retrata-as como 

pessoas dotadas de virtudes e fraquezas, de boas e más qualidades. No entanto, elas 

nunca dão a impressão de mesquinhez. Com todas as suas fraquezas, agem de modo 

historicamente grandioso, o que se deve, é claro, à profundidade do entendimento de 

Scott acerca da peculiaridade dos diferentes períodos históricos (LUKÁCS, 2011, p. 

63) 

 

Nesse cenário, vale dizer que o romance histórico tem o intuito de proporcionar ao leitor 

a compreensão das razões sócio-históricas que motivaram os indivíduos daquele contexto a 

pensar, sentir e agir da forma como o fizeram. Assim, é aparentemente paradoxal, e apenas 

aparentemente, essa norma de a figuração literária sugerir que se atinja tal captação da 

realidade, enfocando as minúcias do cotidiano. Assim, 

 

O "herói" do romance scottiano é sempre um gentleman inglês mediano, mais ou 

menos medíocre. Em geral, este possui certa inteligência prática, porém não 

excepcional, certa firmeza moral e honestidade que beiram o sacrifício, mas jamais 

alcançam o nível de uma paixão humana arrebatadora, de uma devoção “a uma causa 

grandiosa. Não são só os Waverley, ley, Morton, Osbaldiston etc. que encarnam esses 

 
10 A estudiosa Renata Dal Sasso Freitas, em seu artigo “A experiência moderna de tempo em O Antiquário (1816), 

de Walter Scott”, registra que Walter Scott foi, também, um poeta, ainda que destacadamente o escocês tenha sido 

reconhecido por sua produção de romances históricos. Cf. Referências Finais. 
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representantes medianos, corretos e honestos da pequena nobreza inglesa, mas 

também Ivanhoé, o cavaleiro "romântico" da Idade Média (LUKÁCS, 2011, p. 49). 

 

Desse modo, os personagens medianos que protagonizam o romance histórico, no plano 

privado, são heróis da vida comum, cotidiana. Já os personagens que protagonizaram a história, 

no plano público, configuram-se como personagens centrais:  

 

Dessa maneira, Scott deixa que as personagens importantes surjam a partir do ser da 

época, jamais explicando a época a partir de seus grandes representantes, como faziam 

os adoradores românticos dos heróis. Por isso, elas nunca podem ser figuras centrais 

do ponto de vista do enredo. Pois a própria apresentação ampla e multifacetada do ser 

da época só pode chegar claramente à superfície mediante a figuração da vida 

cotidiana do povo, das alegrias e das tristezas, das crises e das desorientações dos 

homens medianos (LUKÁCS, 2011, p. 56) 

 

De acordo com Lukács (2011), esses “homens medianos” são pressionados entre as duas 

forças antagônicas em luta, em alusão à expansão do capitalismo. Assim, ele reitera ainda que 

tais forças contrárias são “[...] como uma grande tragédia histórica, e mesmo mundialmente 

histórica, pode ser representada no destino de um homem mediano do povo” (LUKÁCS, 2011, 

p.86), desse modo, considerando a especificidade histórico-temporal da ação condicionada à 

maneira de ser e de agir das personagens.  

O romance histórico clássico se configura, no plano formal, especialmente pela 

relevância atribuída à figura mediana. As figuras heroicas nesses romances de extração histórica 

atuam como medianas, justamente porque vivenciam experiências humanas legítimas e 

destacam-se, somente quando são impulsionadas pelas condições materiais históricas, para se 

apropriar das angústias do povo e, assim, guiá-los até a vitória. Assim, Lukács mostra que 

 
[...] a grande personagem histórica, no papel de coadjuvante, pode gozar plenamente 

a vida como ser humano, aplicar na ação todas as suas qualidades grandiosas e 

mesquinhas; porém, no enredo, ela é figurada de modo que só age, só chega a 

expressão de sua personalidade em situações historicamente importantes (IBIDEM, 

p. 64). 

 

Para o teórico marxista, o romance histórico não pode ser considerado um subgênero do 

romance – mas, sim, uma forma literária do romance realista – justamente porque, apesar de 

sua particularidade estar em figurar o homem no passado histórico, também expõe figuras 

históricas em importantes momentos da historiografia, aproximando-se, dessa forma, das 

características gerais do romance. O estudioso também faz críticas àqueles escritores que 

escrevem romances históricos como meio de fuga do presente, o que, a seu ver, empobrece o 
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mundo figurado. Para ele, um romance histórico de qualidade é consequência do entendimento 

da relação existente entre o tempo presente e o passado histórico. Desse modo, cabe-nos tratar 

de maneira específica como foi recebida a forma romance histórico, nos mais diversos contextos 

de produção literária da Europa, no século XIX. Aqui, limitar-nos-emos a apresentar o romance 

histórico na França, Alemanha, Itália e Rússia, assim como os fundamentos necessários que 

configuram essa forma romanesca contextualizada, nos países supracitados. 

De acordo com Lukács (2011), a França não reunia as mesmas condições políticas e 

sociais as quais Scott encontrou no Reino Unido, pois a sociedade francesa ainda vivia o espírito 

revolucionário iniciado no século XVIII. Concernente a isso os autores de origem francesa 

incorriam na modernização psicológica de suas personagens, não permitindo, assim, uma plena 

fidelização histórica. Em Alfred de Vigny, escritor romântico francês, pode-se notar uma 

tendência em colocar figuras históricas como protagonistas em seus romances, diferentemente 

daquilo que se via em Scott. Vigny trouxe para o primeiro plano grandes personagens da história 

francesa, tais como nobres, pensadores e reis, contrapondo-se ao “modelo estrangeiro”. Este 

escritor foi tocado pela experiência revolucionária, a ponto de rejeitar os estrangeirismos, 

reafirmando, assim, seu nacionalismo: 

 

O princípio romântico e pseudo-histórico em Vigny consiste "apenas" no fato de ele 

vislumbrar um "engano" da história que deve ser reparado por meio de um olhar 

correto. É por essa razão que ele pertence àquele gênero de ideólogos limitados da 

época da Restauração que não percebem que, sob o manto da reconstituição do poder 

legítimo da monarquia e da nobreza, avança com impetuosidade o capitalismo francês, 

instaurado veementemente com o Termidor (LUKÁCS, 2011, p. 99). 

 

Como tratada por Lukács, a obra de Vigny está marcada pelo senso nacionalista 

profundo, o que faz dela um apelo à modernização decorativa da história, em consonância com 

as tendências políticas e morais de sua época. Isso ocorre porque o referido autor parte de um 

subjetivismo perante a história, elevando sua obra “[...] a uma concepção da ignoscibilidade 

fundamental do mundo externo” (LUKÁCS, 2011, p. 100). Uma situação problemática em 

Vigny está em mistificar, de maneira irracional, as personagens históricas francesas. Tais 

características também são encontradas, guardadas as devidas proporções, em Victor Hugo, 

Alexandre Dumas e, tardiamente, em Honoré de Balzac. Este último “[...] é o escritor que 

desenvolveu de maneira mais consciente o impulso que Walter Scott deu ao romance, criando 

assim um tipo superior e até então inédito de romance realista” (LUKÁCS, 2011, p. 106). 

Na Alemanha, o romance histórico não se desenvolveu de maneira significativa, uma 

vez que a ausência de fatos históricos marcantes da identidade nacional alemã era uma 
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realidade. Esta nação não alcançou uma unificação política e social. Por outro lado, essa 

mudança profunda foi encontrada de maneira amadurecida na Inglaterra (Revolução Gloriosa) 

e em pleno fervor na França (Revolução Francesa) e todos os seus desdobramentos não foram 

encontrados em solo alemão. Mesmo assim, é possível observar em Goethe a “[...] 

concretização histórica pré-scottiana”, uma gênese do romance histórico, porém sem se efetivar 

de fato (LUKÁCS, 2011, p. 88). 

Comparada com a Alemanha, a Itália ainda não havia passado por um processo de 

unificação, durante o período de chegada do romance histórico em solo italiano. Contudo, tais 

características são inerentes a Alessandro Manzoni; particularidades típicas do romance 

scottiano, dada a sua extensa pesquisa histórica e preocupação da relação entre história e ficção. 

Mesmo Manzoni tendo conseguido assimilar os princípios do romance histórico scottiano, 

apenas seu romance Os noivos, pode ser configurado como legítima narrativa de extração 

histórica. Além disso, Lukács afirma que Manzoni chega a superar o próprio Scott como 

figurador de indivíduos:  

 

Como grande ficcionista, Manzoni também encontrou um tema em que pôde superar 

a insuficiência objetiva da história italiana e criar um verdadeiro romance histórico, 

capaz de mover intensamente o presente e fazer seus contemporâneos senti-lo como 

representação de sua própria história (LUKÁCS, 2011, p. 92). 

 

O escritor italiano, ao se deparar com o escritor escocês, certa vez, em Milão, admitiu 

ser seu discípulo e Scott lhe fez um elogio dizendo que o romance histórico de Manzoni era a 

sua melhor obra. Apesar disso, há uma divergência entre a obra de Scott e a de Manzoni, pois 

sobre esta última, pode-se afirmar que carece destacar os grandes acontecimentos históricos 

que eram abundantes naquele. Assim, o que resta a Manzoni é representar o contexto 

sociocultural e político do povo italiano. 

Já em relação ao romance histórico, na Rússia, em especial a pré-revolucionária, cabe 

dizer que nela desenvolveu-se um típico romance histórico, mesmo com a ausência de grandes 

acontecimentos da história nacional e pelo seu “[...] atraso econômico, político e cultural [...]” 

(LUKÁCS, 2011). Despontaram como representantes dessa vertente romanesca Alexandre 

Púchkin, Vissarion Belinski e Liev Tolstói, sendo os primeiros equiparados por Lukács ao nível 

de Balzac. Porém, na Rússia não se viram os excessos anacrônicos cometidos pelos romancistas 

franceses, basta ver o seu compromisso com a história, por meio de uma figuração opositora à 

modernização desses acontecimentos pretéritos. 
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No que se refere à beleza estética, o que se constata entre os russos supera o próprio 

inaugurador do romance histórico. Púchkin, por exemplo, apresenta muito mais rigor e destreza 

estética, segundo Lukács, que Scott. Aquele é comparado a um poeta artista, isto porque, além 

de retratar com maestria os fatos históricos, como um verdadeiro historiador, ainda consegue 

captar com verdadeira sensibilidade a beleza. Em Puchkin, a figuração da beleza não 

compromete os acontecimentos históricos, mas contribui para tornar a sua obra um passo à 

frente de seu mestre: 

 

[...] uma arte à altura ideológica de todo o desenvolvimento europeu até então, uma 

arte que, quanto ao conteúdo, trabalha dentro dela a problemática da vida, mas sem 

ser obrigada a destruir a pureza de seus delineamentos artísticos, sua beleza, por causa 

dessa problemática, ou a se desviar da riqueza da vida em nome da beleza (LUKÁCS, 

2011, p. 97). 

 

Segundo Lukács, o romance histórico realista desenvolve-se até o ano de 1848, quando 

se inicia um transcurso decadente dessa forma romanesca, em decorrência da crise do realismo 

burguês, e, ademais, depois da Revolução de 1848, a mudança na concepção da história. De 

acordo com o teórico, é na obra de Balzac que “[...] a capacidade de representação da sociedade 

contemporânea retorna”, findando a era do romance histórico clássico (LUKÁCS, 2011, p. 

109). Desse modo, esse romance alcançou o nível de um humanismo popular ao qual chamou 

de “novo humanismo”, tratando o tema do progresso não mais apoiado na concepção iluminista 

contrária à história. Quando a burguesia se estabelece como classe dominante dessa nova 

sociedade, afasta-se dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade na manutenção de seus 

privilégios, provocando a revolta dos grupos à margem desse processo (os antigos servos, 

destituídos de terra, pequenos camponeses).  

É indubitável que o pensamento hegeliano influenciou diretamente o pensamento do 

filósofo húngaro. Lukács destaca várias vezes a relevância da descoberta de Hegel acerca dos 

elementos histórico-concretos presentes nas obras literárias, permitindo, assim, compreender as 

particularidades da literatura: um importante progresso em comparação aos seus antecessores. 

Hegel avança, ao estabelecer as particularidades de cada gênero e obras ímpares, a todo 

momento relacionando-as à história geral. O filósofo alemão possibilita compreender a dialética 

existente entre o conteúdo social e a forma estética, no interior da produção literária: 

 

A filosofia hegeliana extrai todas as consequências do historicismo progressista que 

surgia. Ela vê o homem como produto de si mesmo, de sua própria atividade histórica. 

E se esse processo histórico também aparece idealisticamente invertido, se seu 

portador também é mistificado como “espírito do mundo” [Weltgeist], Hegel concebe 
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esse espírito do mundo como encarnação da dialética do desenvolvimento histórico. 

[…] Ele vê a vida da humanidade como um grande processo histórico (LUKÁCS, 

2011, p. 44-45). 

 

Também é importante ressaltar a escolha técnica de alguns pontos fundamentais que 

embasam aquele que fora eleito por Lukács como modelo iniciador do romance histórico, no 

século XIX, o romance scottiano. Como já foi dito, nos romances de Walter Scott, apesar de as 

figuras históricas da Inglaterra serem a representação mais típica de determinados grupos, em 

determinada época, elas não figuram em primeiro plano, mas, sim, como personagens 

secundários. No primeiro plano figura o herói mediano. Este tipo, desenvolvido pelo romancista 

Walter Scott e considerado para a forma o elemento central, consiste em “[...] personagens que, 

por seu caráter e destino, põem em contato os dois lados do conflito” (LUKÁCS, 2011, p. 53).  

Assim, o personagem mediano não se associa a nenhuma extremidade, mas é o centro 

que está apto para a mediação dos extremos e, segundo Lukács, a história dos ingleses sempre 

optou pelo “caminho do meio”. E foi justamente a configuração do herói mediano desenvolvida 

por Walter Scott que oportunizou a sua figuração literária ser bem-sucedida. O herói mediano 

inglês de Scott, em seus romances, estando no centro, ou no meio da figuração, torna-se 

privilegiado por conseguir compreender os dois grupos das extremidades em luta: 

 

[...] o herói médio ou medíocre é o homem comum que se torna líder não de modo 

voluntarioso, mas ao acaso, no emaranhado das complexas relações sociais, o que 

permite resumir em si "os lados mais marcantes, tanto positivos quanto negativos, de 

determinado movimento" e significa que "todo o complexo de componentes sociais 

exprime-se na trama das paixões, ao sabor da contingência e no cerne das 

contradições", como diz Lukács a propósito de Balzac (LUKÁCS, 2011, p. 20). 

 

Em consequência, esse herói tipicamente scottiano – mediano –  refere-se ao indivíduo 

que possui como tarefa “mediar os extremos”, que concentra em si certa predisposição histórica 

aparentemente distanciada e, no entanto, em uma determinada circunstância, suas decisões 

mudam o rumo da narrativa romanesca. Apesar de esse personagem não ocupar o primeiro 

plano, destaca-se somente quando motivado pela dinâmica histórica a se posicionar perante os 

fatos. 

É justamente essa omissão, ou passividade do herói mediano que permite o amplo 

desenvolvimento das personagens secundárias (designação apenas técnica), permitindo 

evidenciar o traço populista da obra literária do escritor escocês. Segundo Weinhardt, “[...] ao 

romance histórico não interessa repetir o relato dos grandes acontecimentos históricos, mas 

ressuscitar poeticamente os seres humanos que viveram essa experiência” (WEINHARDT 
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1995, p. 51). Lukács explicita o quanto a categoria da particularidade é central e torna decisivo 

o típico em todo o seu estudo estético: 

 

O caráter típico da personagem do romance, o modo como ela representa tendências 

sociais é, por esse motivo, muito mais complexo. No romance, trata-se precisamente 

de figurar os diferentes aspectos nos quais uma tendência social se manifesta, as 

diversas formas nas quais ela se afirma etc (LUKÁCS, 2011, p. 175). 

 

Depreende-se, nessa perspectiva, que típico é a categoria da vida que cumpre, na arte, 

papel indispensável (LUKÁCS, 1978). E, para o teórico, uma das características fundamentais 

que constituem a forma romance histórico é a figuração de personagens que, em essência, são 

denominados típicos e medianos. O mesmo personagem típico que reverbera em si uma 

capacidade de compreensão daquele momento histórico, ao mesmo tempo, faz a mediação entre 

o alto e o baixo. Dessa forma, os personagens típicos são tipos muito bem definidos, 

determinados por personalidades distintas e singulares. Essas personalidades intransferíveis 

propiciavam as diversas facetas desses indivíduos em seus contextos sociais: 

 

O personagem é típico não porque é a média estatística das propriedades individuais 

de um certo estrato de pessoas, mas porque nele – em seu caráter e seu destino – 

manifestam-se as características objetivas, historicamente típicas de sua classe; e tais 

características se expressam, ao mesmo tempo, como forças objetivas e como seu 

próprio destino individual (LUKÁCS, 2009, p. 211). 

 

Outra característica do romance histórico scottiano é a recuperação da história pretérita 

da Inglaterra, distanciando o escritor temporalmente da narrativa. Essas narrativas recompõem 

o passado, a partir da retomada de datas históricas, figuras históricas ilustres (em segundo 

plano), representação do ambiente, refazendo o espaço e o tempo, de modo a proporcionar uma 

aproximação fidedigna do fato ocorrido.  

Nesse cenário, é importante destacar que a lealdade do romancista em relação à história 

não está meramente em retratar determinados episódios e seus pormenores, mas, 

primeiramente, na compreensão do todo, e isso se torna possível pela apreensão e comprovação 

da relevância de dado momento histórico. Lukács mostra que: “Figurando essa grande 

necessidade histórica […], fundamentando essa necessidade sobre bases socioeconômicas reais 

da vida popular, Walter Scott expressa sua fidelidade histórica” (LUKÁCS, 2011, p. 80). 

Para que essa fidelidade histórica ocorra, o ficcionista vai empregar um esforço ainda 

maior durante sua pesquisa por fontes históricas, para que sua representação romanceada do 

pretérito seja fidedigna ao tempo e espaço histórico que deseja reaver. Para tanto, deverá 
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selecionar um dado momento histórico e utilizá-lo como pano de fundo para o enredo ficcional 

da narrativa. Nessa trama serão postos lado a lado tanto figuras reais da historiografia quanto 

personagens da ficção, possibilitando o encontro de ambas.  

Por meio da ambientação histórica, o autor insere, como protagonista, um personagem 

da ficção, mas que é perpassado pelas experiências do local onde está inserido. Nessa forma 

narrativa de extração histórica, o personagem mediano é confrontado pelo tempo histórico em 

que vive, por meio dos movimentos históricos, políticos e sociais, apresentando as veredas das 

lutas sociais que se bifurcam.  

Dessa maneira, o mérito de Walter Scott está em elaborar textos narrativos de ficção a 

partir de eventos históricos, distinguindo-se de todos os seus predecessores. Esse tipo de 

narrativa pode implicar distintos aspectos estruturais, desde que tenham sido ordenados, opondo 

o plano público – em que são apresentados os personagens históricos, seus costumes e crises – 

ao plano privado – em que os personagens são medianos e ficcionais.  

O conjunto de romances históricos de Scott possui outra grande característica: a 

figuração do “baixo” e do “alto”. Ao optar apenas pelo mundo do “alto”, os escritores ignoram 

as grandes questões sociais e acabam limitando o olhar, enquanto poderiam vislumbrar, no 

mundo de “baixo”, questões relevantes que se contrapõem ao “alto” e evidenciam, assim, as 

lutas de classe: 

 

Como todo grande ficcionista popular, Walter Scott parte da figuração da totalidade 

da vida nacional em sua complicada interação entre “alto” e “baixo”; aqui, a enérgica 

tendência ao caráter popular se manifesta no fato de que ele enxerga no “baixo” a base 

material e a explicação literária da figuração daquilo que ocorre no “alto” (LUKÁCS, 

2011, p. 68). 

 

Também é preciso tratar do conceito de plasticidade, que recorrentemente é utilizado 

pelo filósofo húngaro em sua teoria acerca do romance histórico. O conceito trata da capacidade 

que o autor de literatura tem de, ao compor suas obras, dispor não só de seus conhecimentos 

estéticos, bem como da sua percepção sobre o mundo – excepcional figuração dos costumes – 

e apreensão cirúrgica das variadas circunstâncias que moldam a realidade. Na narrativa 

histórica, deve prevalecer essa objetividade da forma, assim como a compreensão da 

subjetividade do outro, aspecto que requer muita atenção e técnica. A literatura não é apenas 

um espelho da realidade ou mesmo reflexos de um contexto social. Ela é, acima de tudo, a 

transfiguração do real que possibilita novas perspectivas.  

Desta maneira, cabe afirmar que plasticidade pode ser compreendida como a 

adaptabilidade para ser outro. Para o crítico húngaro, “[...] o presente histórico é figurado com 
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extraordinária plasticidade e verossimilhança, mas é ingenuamente aceito como um ente: a 

partir de onde e como ele se desenvolveu é algo que ainda não se põe no ato de figuração do 

escritor.” (LUCÁKS, 2011, p. 34). Esses traços gerais do romance histórico viabilizam, mesmo 

que de forma sucinta, compreender a importância desse modo de figuração. 

Ademais, o que Lukács se propôs a mostrar foi a aproximação entre a realidade vivida 

e a obra de arte. O romance de extração histórica é um modo de compreender o tempo e, por 

isso mesmo, sua construção é um projeto de refiguração da história. O crítico marxista húngaro 

sugere uma racionalidade aberta em que o passado é pensado pelo presente (LUKÁCS, 2011). 

Desse modo, o romance histórico consegue captar os elementos primordiais da vida de 

um povo. E, assim, percebe-se a importância ontológica e histórica do homem intervindo, 

interagindo e relacionando-se, tanto com a natureza, quanto com o seu tempo histórico. 

 

2.1 AS CATEGORIAS DO ROMANCE HISTÓRICO NO SÉCULO XX 

 

Na segunda metade do século XX, o romance de caráter histórico se reconfigura, 

voltando a ser produzido em grande escala. Críticos literários como Alexandre Baumgarten, 

Antonio Roberto Esteves, Karl Kahut, Frederic Jameson, Matta Induraín, Perry Anderson e 

Márquez Rodrigues, são sujeitos basilares para esta pesquisa, já que a partir de seus estudos é 

possível compreender como se configura o romance histórico contemporâneo, entendidos por 

nós, aqui, a partir, pelo menos, da metade do século XX. A fortuna crítica acima elencada 

contribuiu não apenas para compreender como se deram as narrativas de extração histórica 

nesse século, seus percalços e adaptações, como também contribuíram para a análise do 

romance objeto desta pesquisa.  

Cabe aqui ressaltar nossa predileção pela representação romanceada do passado a partir 

da crítica lukácsiana, apesar de reconhecer os construtos teóricos de Linda Hutcheon (1991), 

que propõe um outro modelo para a narratologia do texto literário, por meio da chamada 

metaficção historiográfica. Linda Hutcheon apud Wood compreende a história como discurso, 

na perspectiva do pós-modernismo, analisando o mundo de maneira segmentada, enquanto os 

marxistas analisam o mundo em seu caráter de totalidade (WOOD, 1999), compreendendo a 

história como materialidade, visão da qual somos adeptos. 
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Na introdução da obra La invención del pasado: la novela histórica en el marco de la 

posmodernidad (1997), Karl Kohut11 escreve sobre o contrassenso definidor do termo pós-

moderno, devido à pluralidade e às incongruências conceituais. No que concerne à relação entre 

modernidade e literatura, o pesquisador Kohut (1997) recusa o conceito geral de pós-

modernidade e considera que os distintos pontos de vista podem ser o que se define por 

heterogeneidade: 

 

Para Garcia Canclini, "o pós-modernismo não é um estilo, mas a co-presença 

tumultuosa de todos, o lugar onde os capítulos da história da arte e do folclore se 

cruzam" (ibid.).  A unidade desaparece e o heterogêneo e o fragmentário prevalecem 

ou, para citar novamente o mesmo autor, o híbrido (KAHUT,1997, p. 12).12 

 

O crítico literário e teórico marxista Fredric Jameson, em seu artigo “O romance 

histórico ainda é possível?”, reproduzido no Brasil pela revista Novos Estudos, no ano de 2007, 

discute a viabilidade ou inviabilidade de se produzirem, hoje, romances históricos, 

considerando que na “pós-modernidade”, a maneira como se concebe tempo e história é 

substancialmente modificada. O teórico norte-americano define romance histórico como um 

“[...] grande evento histórico que faça a mediação entre seus tempos individuais simultâneos e 

o tempo histórico do mundo público” (JAMESON, 2007, p. 191) Desse modo, para Jameson, 

nas atuais circunstâncias, torna-se inviável a produção de romances históricos em sua forma 

clássica e arrazoa que: 

 

[…] poder-se-ia simplesmente argumentar que o subjetivismo intensificado do texto 

modernista torna cada vez mais difícil discernir a objetividade da dimensão histórica, 

quanto mais a sua irreversibilidade, a sua autonomia em relação a todas as 

subjetividades individuais (JAMESON, 2007, p. 200). 

 

Evidentemente é notória a análise feita pelo crítico literário. No entanto, o romance 

histórico clássico não se invalidou, na atualidade, justamente porque são as circunstâncias de 

crise, de conflitos, que impulsionam a história. Assim, quando classes sociais contrárias 

divergem, de modo a impedir o desenvolvimento social, outra sociedade emerge e, 

consequentemente, surgem determinadas personalidades provenientes das massas. 

 
11 O texto de Karl Kohut aqui utilizado é a tradução em espanhol. Desse modo, as citações feitas a partir da obra 

do crítico serão escritas em português como tradução livre nossa. O texto citado, entretanto, virá em nota de rodapé, 

na língua que originou a tradução livre.  
12 Para Garcia Canclini, “el pos-modernismo no es un estilo sino la copresencia tumultuosa de todos, el lugar donde 

los capítulos de la historia del arte y del folklore se cruzan” (ibíd). Desaparece la unidad, y prima lo heterogéneo 

y fragmentário o, para citar otra vez al mismo autor, lo híbrido. 
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Em contraponto, o historiador e ensaísta político marxista Perry Anderson, responde a 

Frederic Jameson, em seu ensaio intitulado “Trajetos de uma forma literária”, afirmando que o 

romance histórico ainda perdura e que a peculiaridade que permitiu ao romance de extração 

histórica tal persistência foi a não separação de alto e baixo. Ainda segundo Anderson, essa 

forma literária não deixou de ser produzida, mesmo após a decadência da burguesia, no século 

XIX e nunca deixou de ser romance histórico. Desse modo, é importante ressaltar que o 

requisito mínimo para se criar um romance histórico é não figurar a história como pano de 

fundo, sabendo que é ela que determina a vida dos personagens, seus pensamentos, sentimentos 

e a ações (ANDERSON, 2007). Para Perry Anderson, a história ainda continua viva, pulsante, 

e interfere e é interferida no e pelo campo social. Portanto, a história se movimenta e ainda pode 

ser captada pelo romance histórico, modelo plenamente válido na concepção do estudioso.  

Para o crítico inglês, em meio à multiplicidade de gêneros tão distintos, a forma do 

romance histórico se desenvolveu como “[...] o mais consistentemente político” (ANDERSON, 

2007, p. 205), tornando-se o predecessor do monumental romance histórico realista do século 

XIX.  

Em relação ao surgimento do romance histórico, Balzac, alguns anos mais tarde, 

adaptou para o presente não apenas o modo scottiano de enxergar o mundo, como também sua 

técnica para retratar a França, seja da Restauração, seja da Monarquia de julho. Por conseguinte, 

Balzac foi sucedido pelo escritor russo Liev Tolstói e sua grande obra-prima Guerra e Paz se 

consagrou por representar o apogeu não apenas do romance histórico, como, também, do 

romance realista do século XIX. Assim, Hermenegildo Bastos declara que: 

 

O romance histórico não se confunde com a crônica histórica, nem a verdade poética 

com a verdade da documentação. Os seus traços principais são: a) a percepção da 

história como algo não natural, mas como humanamente necessária; b) a vivência do 

presente como história; c) a afirmação do progresso humano. Na “Nota prévia à edição 

alemã” (LUKÁCS, 2011, p. 28), afirma ele que o que lhe interessava era um “[...] 

estudo da interação entre o espírito histórico e aquela literatura grande que representa 

a totalidade da história” (BASTOS, 2012, p.160). 

 

Segundo Lukács (2011), a revolução literária empregada por Walter Scott e, no mesmo 

caminho por Balzac e Tolstói, objetivou sobrepujar a comumente percepção da história como 

mecânica e natural. Em virtude da Revolução Francesa, a história passou a ser vivida como 

ação humana; não mais foram tratadas as mudanças como fenômenos naturais. Salienta-se, 

então, a compreensão de que a história existe, que ela se dá num transcurso “ininterrupto de 
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mudanças” e que interfere diretamente na existência de cada indivíduo (LUKÁCS, 2011, p.38). 

Desse modo, Hermenegildo Bastos afirma que: 

 

A história não é só o passado nem o registro do passado, é fundamentalmente um 

devir: movimentos e transformações. A relação literatura/história diz respeito à 

capacidade que tem a obra literária de captar e revelar o devir (BASTOS, 2012, p. 

159). 

 

Quando Lukács expõe que o fracasso dos ideais da Revolução Francesa ocasionou a 

decadência do romance histórico é porque essa revolução foi decisiva para o “progresso 

humano”, mas a derrocada de seus ideais interrompeu um importante transcurso histórico. 

Segundo ele, o romance histórico produzido após 1848 se torna vazio, com temáticas 

descentradas e tornando-se, em boa medida, entretenimento literário: 

 

E foi assim, a partir das fraquezas ideológicas de um processo de decadência, da 

incapacidade dos escritores – mesmo os mais significativos do período – de 

reconhecer as verdadeiras raízes sociais desse processo e combatê-las de modo efetivo 

e centralizado, que o mais novo romance histórico surgiu como gênero próprio. Nas 

análises isoladas que realizamos, derivamos dessa debilidade fundamental todas as 

debilidades artísticas singulares do romance histórico (LUKÁCS, 2011, p. 292, grifos 

do autor). 

 

O leitor tem um papel importante na relação dialógica com a obra. Para tanto, é mister 

dizer que texto deve permitir, por meio de sua elaboração estética, a captação dos fatos, das 

ações, as quais devem ser verossimilhantes. Assim, o romance histórico não é meramente um 

documento histórico, ele é uma construção arquitetônica mimética que permite a operação de 

se sair do ficcional e averiguar o passado. O romance histórico capta o espírito histórico da 

época. Ele pode inventar um novo discurso, mas captando o espírito dessa época. 

Nessa linha de pensamento, é factível perceber que houve uma disseminação da 

produção de romances históricos não só na Europa, mas na América Latina: obviamente que a 

Literatura da América centro-sul lançou vários romances que propuseram narrar suas ficções, 

levando em conta o aspecto histórico problemático: dilemas da formação nacional, além da 

questão política e social, inclusive no Brasil. Nesse sentido, o pesquisador Marcelo de Andrade 

Duarte, em seu artigo intitulado “O romance histórico e seus desdobramentos na América 

Latina”, afirma que: 

 

Após o surgimento do romance histórico clássico na Europa, surge também na 

América Latina narrativas que visavam a invenção de uma tradição. Segundo 

Figueiredo (1996) um panorama do romance latino-americano, em comparação com 
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o europeu, permite a percepção de que tal literatura tornou-se estigmatizada por 

desenvolver mais o esquecimento do que a memória (DUARTE, 2018, p.3). 

 

Dessa forma, pensando na contextualização da construção da identidade, o período 

romântico – crescimento do público leitor –, no Brasil, tem José de Alencar como um legítimo 

representante do romance histórico, com suas narrativas que versam sobre a temática da 

escravidão, bem como da presença indígena. É possível destacar obras de Alencar, tais como 

As minas de prata e O guarani. Já os romances históricos da contemporaneidade revelam a 

historiografia das ditaduras militares.13 

Em relação à África, quase sempre, o escopo do romance histórico africano de língua 

portuguesa, nos países que outrora foram colonizados pelo então império português, aponta 

para narrativas que estão ligadas vigorosamente a uma identidade cultural própria, com os 

movimentos de independência e com o pós-independência, contemplado por longos períodos 

de guerras civis. É relevante dizer que a história desses países foi construída à base de uma 

árdua interferência política e econômica do dominador, que explorou não só a riqueza do solo 

africano, assim como a mão de obra de seus entes, por muitos séculos. Nesse contexto, o 

romance histórico africano faz muito sentido, sobretudo quando se compreende toda destruição 

e violência praticada pelo colonizador e que se torna matéria viva para essa forma literária, no 

afã de uma reequação dos sentidos históricos, muitas vezes silenciados pelo mesmo órgão 

estatal opressor.  

 No caso da América Latina, de onde talvez se possa ler mais claramente as linhas 

centrais do romance histórico contemporâneo, sobretudo do ponto de vista crítico que aqui nos 

interessa, é importante destacar algumas obras do século XIX, tais como La novia del hereje 

(1845-1850), do romancista e historiador Vicente Fidel López, Argentina, e El guatimozin 

(1846), da cubana Gertrudiz Gómez Avellaneda. Em suma, a preocupação central do romance 

histórico latino-americano foi recuar no tempo histórico, buscando formas de resgatar sua 

identidade, incorporando sua origem e sua cultura legítima. Ao acionar o próprio passado, 

reassumem-se originalmente suas raízes pelo reavivamento de tradições populares. 

O romance histórico na América latina tem mostrado, nas últimas décadas, que há 

produções que marcaram profundamente a história, com tensões que revelam o desmonte da 

 
13 Um romance contemporâneo que é dado como referência, aqui, é Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. 

Nesta obra, cuja narração perpassa quatro séculos, é importante destacar a linguagem extremamente bem 

elaborada. A formação da identidade nacional é o tema mais destacável. Outro aspecto ricamente explorado na 

obra são fatos históricos marcantes, como a Guerra do Paraguai. Tendo seu contexto espacial na Bahia, Ribeiro 

consegue mesclar história e ficção, de uma forma que prende o leitor. Personagens negros, índios, portugueses e 

holandeses compõem o enredo que é narrado com tom de humor e ironia. 
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democracia, o aniquilamento das guerrilhas, bem como o crescimento substancial das ditaduras 

e torturas, concretizadas por regimes militares que não favorecem o povo. Assim, comparando 

a América latina com os países africanos de língua portuguesa, os quais sofreram, ou sofrem, 

processo similar, cabe dizer que o romance histórico, do outro lado do Atlântico, existe porque 

a história lá também aponta para os destroços causados por seus colonizadores. Por isso mesmo, 

no âmbito dessa forma literária, ler, criticamente, a urgência da produção do romance histórico 

na América Latina é compreender, também, essa emergência nos países africanos de língua 

portuguesa.   

Perry Anderson mostra uma visão crítica proeminente no que se refere à questão da 

história da América-latina: 

 
Uma resposta-padrão diria que, se deixarmos de lado precursores individuais, a 

decolagem dessas formas data dos anos 1970. O que elas traduzem, essencialmente, é 

a experiência da derrota — a história do que deu errado no continente, a despeito do 

heroísmo, lirismo e colorido: o descarte das democracias, o esmagamento das 

guerrilhas, a expansão das ditaduras militares, os desaparecimentos e torturas que 

marcaram o período. Daí a centralidade de romances sobre ditadores nesse conjunto 

de escritos. As formas distorcidas e fantásticas de um passado alternativo, de acordo 

com essa leitura, seriam originadas a partir das esperanças frustradas do presente, bem 

como de muitas reflexões, advertências ou consolações (ANDERSON, 2007, p. 218).  

 

No romance O olho de Hertzorg, ao representar uma parcela da África Oriental, também 

ocorre um recuo no tempo histórico para compreender o tempo presente, retornando às 

primeiras décadas do século XX. O romance figura um tempo específico de ocupação europeia 

(portuguesa, inglesa e alemã) e as disputas entre os três exércitos desses países no território 

africano, coadunado com um outro tempo, com mensagens lançadas ao futuro pelos editoriais 

do jornalista João Albasini: tempo de independência, libertação nacional.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

MOÇAMBIQUE NO PÓS-GUERRA (1919): ENTRE TEXTOS E CONTEXTOS 

 

 

“Que lei é esta, que diz que, para ser gente, o preto tem de se comportar como civilizado, 

isto é, tem de assumir os modos e os gestos do homem branco?” 

João Paulo Borges Coelho 
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Acerca da História da humanidade, cabe dizer que, em muitas épocas e, em muitos 

lugares, houve escravização de homens, assim como na África negra. Especialmente em 

Moçambique, além da espoliação da força humana, ocorreu a exploração de riquezas naturais: 

ouro, prata e cobre. Após o esgotamento dessas riquezas, os europeus, principalmente 

portugueses, partiram para explorar a mão de obra escrava, sobretudo bantos e nagôs. Francisco 

Noa nos confirma: “Britânicos, alemães, franceses e portugueses envolver-se-iam nestas 

viagens de exploração sobe o argumento do interesse científico. Todavia camuflava-se uma 

nova etapa da colonização africana virada para a consolidação da presença europeia” (NOA, 

2015, p.45) 

Para tanto, é fundamental esclarecer que a colonização foi uma realidade na África 

negra. Posteriormente à empreitada colonial, adveio o Neocolonialismo. Esse processo 

autoritário foi uma forma de ocupação, de dominação política, bem como econômica e, 

também, social, realizada pela soberania europeia sobre países africanos, no período do século 

XIX. Assim, é mister compreender o chão histórico moçambicano no pós-guerra, fazendo-se 

necessário conhecer sua história e os fatos que culminaram em conflitos nessa localidade da 

África Ocidental.  

Inicialmente, é importante destacar os aspectos da etnia. Os povos bantos, grupo 

etnolinguístico, estão localizados na África subsaariana, migraram para essa região entre o 

século I e o V d.c, e compõem a maioria das 29 milhões de pessoas que, aproximadamente, 

vivem no país. Outros povos também viveram nessa região, incluindo os árabes. A língua oficial 

de Moçambique é o português, apesar de ser utilizada como segunda língua por quase metade 

da população. É comum falarem também línguas nativas, como macua, tsonga e sena.  

A despeito da localização geográfica da República de Moçambique, designação oficial 

de Moçambique, é uma nação localizada no sudeste do Continente Africano. Cercada a leste 

pelo Oceano Índico, faz fronteira, ao norte, com a Tanzânia e Malawi. A noroeste, com a 

Zâmbia; a oeste com o Zimbabwe e a Suazilândia e, também, a sudoeste, com a África do Sul. 

A capital moçambicana, que também é sua maior cidade, já foi chamada de Lourenço Marques, 

quando esteve sob o domínio de Portugal e, desde a independência oficial de Moçambique, em 

25 de julho de 1975, se chama Maputo. 

Observe o mapa de Moçambique: 
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Mapa 1 - Moçambique 

 

Fonte: África Turismo (2021). 
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Vale dizer também que, em relação à formação da sociedade moçambicana, a nação foi 

colonizada, assim como muitos outros países africanos, tais como Angola, Congo e Argélia. A 

história da pátria de João Paulo Borges Coelho começa por volta do século XVI, quando 

Portugal coloniza Moçambique e a complexificação dos embates coloniais se acirram, no século 

XIX: 

 

[...] a problemática colonial vai se tornando cada vez mais uma questão de Estado, a 

partir desse mesmo século XIX, altura do relançamento da colonização europeia, e 

que vai tomar contornos mais decisivos e sistemáticos com a emergência do Estado 

Novo, em 1926 (NOA, 2015.p.18).  

 

No entanto, é a partir do século XIX e, sobretudo, do século XX que a coroa portuguesa 

intensifica, sem precedentes, o modo de exploração dos bens materiais moçambicanos. Sob o 

domínio do ditador nacionalista António Salazar, no segundo século citado, Portugal realizou 

uma exploração intensa da colônia, impelida pelas convicções políticas do então regime 

salazarista.  

Nesse cenário, de acordo com Léia da Silva Gomes Torres, em seu artigo intitulado “As 

guerras em Moçambique sob o olhar de Mia Couto, na obra O último voo do flamingo”, a autora 

afirma que: “Com a conferência de Berlim, Moçambique foi vítima de uma ocupação militar. 

Em 1964, inicia-se a guerra de independência, mas só em 1975 o povo moçambicano 

conquistou a liberdade” (TORRES, 2016, p.2). 

            Assim, Torres reitera também que, com a guerra da independência, a sociedade 

moçambicana precisou com urgência de uma reconstrução, uma vez que houve uma severa 

destruição: 

 

Os grupos guerrilheiros que lutaram pela independência de Moçambique tiveram a 

grande missão de construir uma nação. A ex-colônia necessita de organização social. 

Dois grupos políticos se organizam no período de guerra e no pós-guerra colonial, a 

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), que tinha ligações políticas com 

países comunistas e a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana). Por 

divergências políticas esses grupos lutaram pelo poder em Moçambique, com um grau 

de violência alto e recrutando pessoas para que defendessem seus ideários de luta, 

dando início a um novo período de guerra. Agora era uma guerra interna, nominada 

de guerra civil. Ao todo, foram mais 16 anos de guerra (TORRES, 2016, p.3). 

 

 No final do século XIX, uma nova etapa do colonialismo ocidental se instaurava dentro 

de uma lógica de expansão capitalista imperialista que culminou na Conferência de Berlim, em 

28 de fevereiro de 1885, e que “[...] formulou ‘as regras do jogo’ na partilha da África, 

permitindo um desenfreado número de anexações que ficaram conhecidas como ‘corridas de 
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obstáculos’, pois cada nação europeia saía em disparada para se apoderar do maior número de 

territórios” (MOTA E BRAICK, 1997, p.  352). 

Assim, a África se torna um foco de interesse para as potências europeias, por estar 

nessa rota de expansão do capitalismo e por poder ofertar, de um lado, matéria-prima e, de outro 

lado, formação de mercado consumidor. Alemanha e Itália se atrasaram nessa corrida 

imperialista, devido as suas unificações que ocorrerem somente na segunda metade do século 

XIX, ou seja, bem depois das outras grandes potências. Essa ocupação tardia da Alemanha na 

África, Togo, Tanzânia, Namíbia, é um ponto que perpassa o romance de Borges Coelho, O 

olho de Hertzog (OH, 2010, p. 290). 

O capitalismo alemão estava em expansão e a tese clássica de Lenin sobre a Primeira 

Guerra Mundial era a de uma disputa internacional do imperialismo. O conflito dessa guerra 

resultaria na expansão do imperialismo e na disputa pela hegemonia política, econômica e 

cultural, principalmente entre alemães e ingleses. Desse modo, as conferências de Berlim selam 

o compromisso das potências europeias de como ocupar a África, assim como impõem a sua 

ocupação efetiva (LENIN, 2005). 

Países como Inglaterra, França e Alemanha decidem suas zonas de influência, mas 

permitem que Portugal, por certo direito histórico e, por estar em solo africano desde o século 

XV, mantenha suas zonas de influência em Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe. A África do Sul “[...] era uma antiga colônia de protestantes holandeses (os 

bôeres)14 transferida para a soberania britânica, em 1814, por decisão do congresso de Viena” 

(MOTA; BRAICK, 1997, p. 352). 

De 03 de agosto de 1914 a 25 de novembro de 1918, ocorreu a Campanha da África 

Oriental: uma sequência de batalhas e atuações de guerrilha, no decorrer da Primeira Guerra 

Mundial, provocadas por forças militares alemãs que instalaram sua base na África Oriental 

Alemã.  

 

As operações que deram fama de chefe militar invencível ao tenente-coronel von 

Lettow-Vorbeck só começaram em Março de 1916, curiosamente a altura da entrada 

oficial de Portugal na guerra contra a Alemanha, que logo em Abril registou 

movimentos ofensivos das tropas portuguesas no norte de Moçambique (FREIRE, 

2015, p. 10). 

 

 
14 Sãos os descendentes dos colonos calvinistas (dos Países Baixos, Alemanha, Dinamarca e França) que se 

assentaram na África do Sul entre os séculos XVII e XVIII e que disputaram a colonização do país com os 

britânicos.  
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Os militares foram liderados pelo Coronel Paul Emil von Lettow-Vorbeck, que 

conduziu os soldados alemães e askaris15 , tropas indígenas da África Oriental que serviram 

nos exércitos das forças coloniais europeias. Esses fatos históricos foram registrados no 

romance histórico aqui em análise: “Perguntaram quem eu era, apresentaram-se 

orgulhosamente como askaris alemães e prontificaram-se a levar-me até Lettow” (COELHO, 

2010, p. 65). Os alemães tinham recentemente vencido, com dificuldade, os soldados britânicos, 

na Batalha de Mahiwa e começavam a ficar sem alimentos. Para resolver esse problema, o 

Coronel Vorbeck deu ordem para que eles invadissem a África Oriental Portuguesa, no intuito 

de esquivar-se das tropas britânicas e reabastecerem-se com pilhagem portuguesa. O romance 

de Borges Coelho também retrata esse momento da historiografia: 

 

Pusemo-nos em marcha de madrugada, com o objectivo de atacar a guarnição 

portuguesa de Ngomano. Atravessámos o rio no maior dos silêncios, no ponto em que 

a ele se junta um outro chamado Lugenda. Já em solo português, a força levou um 

tempo a dispor-se na formação de combate, com as unidades espaçadas e os 

carregadores junto dos respectivos askaris para, quando chegasse a altura, os poderem 

municiar (COELHO, 2010, p. 71). 

 

As tropas que eram comandadas pelo Coronel Vorbeck atravessaram o rio Rovuma, que 

separa, ao norte, Moçambique da África Oriental Alemã, atual Tanzânia. Esta região de 

Moçambique possuía uma colonização precária e sob os cuidados da Campanha de Niassa16, 

que estava impossibilitada de manter uma vigilância concreta; os portugueses acabaram 

massacrados por ali estarem desprevenidos: 

 

O resultado, diluído o fumo das explosões, é impossível de descrever: os corpos 

esquartejados, os membros pendurados nas árvores da maneira mais inesperada, as 

tripas procurando escapar-se pelas fendas abertas pelas baionetas (COELHO, 2010, 

p. 74). 

 

Estima-se que, na guerra, segundo Fernando Rita (2013), pesquisador de história militar, 

os custos humanos para o conflito chegaram a mais de 40 mil soldados, tanto portugueses 

quanto africanos. Morreram em torno de 4.800 militares, 1.584 ficaram feridos, 678 foram 

feitos prisioneiros de guerra, desapareceram 5.467 homens e 1.283 ficaram inválidos. E Fátima 

 
15 Indígena na concepção portuguesa e do colonialismo português sobre África, refere-se aos povos tradicionais, 

aos nativos. 
16 Fundada em 1890 e extinta em 1929, a Companhia de Niassa possuía a concessão de soberania em um período 

de 35 anos sobre 160 mil km² da colônia portuguesa, controlando as atuais províncias de Cabo Delgado e Niassa. 

(CORREIA, 2016) 
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Mariano, Jornalista e investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa diz que: 

 

[...] durante o Estado Novo e mesmo após a revolução de 25 de Abril de 1974, a 

historiografia dedicada à Grande Guerra praticamente ignorou a experiência do 

cativeiro dos quase oito mil militares e civis capturados pela Alemanha em África e 

na Europa. Só na última década, com o aproximar do centenário da Primeira Guerra 

Mundial, assistimos ao recuperar dessas memórias perdidas (MARIANO, 2016, p. 

91). 

 

Esse é o chão histórico no contexto bélico da colônia alemã, vizinha de Moçambique, 

no qual se insere a narrativa pretérita da guerra, no romance O olho de Hertzog. Desse ponto 

em diante, serão tratados a narrativa de extração histórica de João Paulo Borges Coelho e os 

principais personagens histórico-ficcionais à luz da teoria do romance histórico de György 

Lukács, para que se possa compreender o modo como o romance histórico lida com os 

personagens reais/tutelares e os fictícios, assim como com a materialidade histórica 

moçambicana. 

 

3.1  O olho de Hertzog: a literatura na construção de uma percepção sobre o passado 

 

O olho de Hertozg, escrito pelo historiador e romancista Joao Paulo Borges Coelho, 

professor de História Contemporânea na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, foi 

ganhador do prêmio Leya – Portugal – em 2009. Um ano depois esse romance moçambicano, 

premiado, é publicado. Na obra, objeto da presente análise, Borges Coelho nos coloca diante 

do desafio de entender qual o papel que lança a colônia moçambicana de Portugal no palco do 

contexto da Primeira Guerra Mundial, a partir de um romance histórico (enquanto tempo de 

crise, de transição). Também de entender os desdobramentos do rescaldo da guerra em um 

momento entre as conferências de Berlim (1983) e a Primeira Guerra Mundial em (1914). 

O romance revela as tensões que circundam a partilha da África, o capitalismo 

monopolista, além da disputa imperialista entre a Alemanha e a Inglaterra. A periferia 

(Moçambique) joga dialeticamente e acaba influenciando as relações hegemônicas entre as 

potências coloniais e acaba por interferir de algum modo nessa disputa. Assim o resultado da 

Primeira Guerra acaba por impactar geopoliticamente a ordem mundial, e africana, 

considerando que a Alemanha perde suas colônias (Tanzânia, Namíbia, Togo, Gabão).  

É importante salientar que, em muitas nações africanas que foram colonizadas, 

especialmente Moçambique, surgiu uma grande diversidade de romances que refletem a luta 
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pela independência. Essas lutas começam com uma conscientização cultural, no século XIX. 

Maria Nazaré Soares Fonseca e Terezinha Taborda Moreira afirmam, em artigo publicado pela 

PUC/MINAS, que: 

 

A conscientização que se iniciou nos anos 40 e 50 do século XIX, relacionado com o 

grau de desenvolvimento cultural nas ex-colônias e com o surgimento de um 

jornalismo por vezes ativo e polêmico que, destoando do cenário geral, se pautava 

numa crítica severa à máquina colonial (FONSECA E MOREIRA, 2013, p.1). 

 

Cabe lembrar que essas narrativas possuem uma grande variação estética, bem como 

refletem o processo de luta e seu fim, com a retirada do império português das terras africanas. 

O espaço nacional é um aspecto importante, presente nas obras, que se pode identificar, bem 

como uma nova forma literária, devido à influência do europeu.  

 Por conseguinte, vale lembrar que a percepção desse ponto de vista e de sua dinâmica, 

a qual conduz a produção literária, leva o escritor a possibilidades de “criação poética”, bem 

como uma profunda reflexão sobre o ser e sua condição na perspectiva valorativa colonial.  

 Para a pesquisadora Elena Brugioni (2019), no romance O Olho de Hertzog, ocorre “[...] 

uma relação imediata entre criação literária, fatos históricos e espaço nacional, proporcionando 

o surgir de uma dialética complexa entre representação, história e situações que constitui o 

elemento paradigmático da dimensão arqueológica em que esta obra se situa” (BRUGIONI, 

2012, p. 392, grifo da autora). Do mesmo modo, a pesquisadora Kamila Krakowska, em seu 

ensaio Os caminhos d’O olho de Hertzog, afirma que “[...] o que é característico no romance 

de João Paulo Borges Coelho é a ligação entre o destino individual de cada uma das personagens 

e a história de uma nação prestes a nascer, contada numa narrativa que une a oralidade e a 

escrita, e, também, os discursos colonial e pós-colonial” (KRAKOWSKA, 2011, p. 128). 

 Nesse sentido, é válido ressaltar que, diferentemente do processo de figuração do 

romance histórico europeu, no século XIX, revelador de um progresso humano que reinventa a 

tradição: avanço social, bem como um mundo onde as revoluções industrial e comercial dão 

forma ao século XIX, os romances escritos – por europeus – sobre a África, revelam a 

exploração das terras e o processo civilizatório:  

 

A partir da segunda metade do século XIX, período em que é revitalizada a influência 

ocidental no mundo expansionista, de reinventar a sua própria tradição de modo a dar-

lhe maior “dignidade” e legitimidade, o que se traduzirá, entre outras realizações, pela 

produção de obras literárias que se instituirão como evocativas da saga imperial 

(NOA, 2015, p.45).  
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Todavia, as narrativas moçambicanas têm seu processo de formação, no século XX, 

ligadas aos espaços urbanos, com negros da elite, mestiços e brancos, como ocorrera em outros 

países, como a Angola. Fonseca e Moreira asseveram que:  

 

O processo de formação da literatura de Moçambique não difere muito do dos demais 

países africanos de língua portuguesa, tendo assistido à construção, nas zonas urbanas 

da Beira e Lourenço Marques (agora, Maputo), de uma elite de alguns negros, 

mestiços e brancos que se apoderou, aos poucos, dos canais e centros de administração 

e poder (FONSECA E MOREIRA, 2013, p.27).  

 

Essa literatura tem sua base construtiva a partir de jornais que surgiram na África. 

Observe: 

O jornal O Africano foi fundado pelos irmãos José e João Albasini em 1909, com 

edição em português e ronga. Em 1918 os irmãos Albasini fundaram O Brado 

Africano, órgão oficial do Grêmio Africano Associação Africana. Em 1932 o jornal, 

tendo sido impedido de funcionar, foi substituído pelo Clamor Africano, que teve 12 

números e foi criado por José Albasini. A partir de 1933, O Brado Africano voltou a 

circular, mas a partir de 1958, até a sua suspensão, em 1974, seu funcionamento esteve 

subordinado a muitas influências oficializantes (FONSECA E MOREIRA, 2013, 

p.27). 

 

O romance O olho de Hertzog se desenrola a partir de duas grandes narrativas, com 

digressões. A primeira ocorre com o narrador em primeira pessoa, onisciente, e o cenário é a 

capital moçambicana Lourenço Marques, após o fim da Primeira Guerra Mundial, na década 

de 1920. A obra de Borges Coelho relata a história do ex-sargento alemão Hans Mahrenholz, 

personagem principal, que, por um motivo até então oculto, apresenta documentos falsos, a 

mando do coronel Sebastian Glück, e se apresenta como Henry Miller – suposto súbdito da 

União, à procura de uma oportunidade de negócios (COELHO, p. 92)17; ali conhece João 

Albasini, personagem mediano, jornalista local e fundador de O Brado Africano, para quem 

Hans Miller se apresenta como um jornalista:  

 

Oficialmente sou um empresário em sondagem de oportunidades de negócio, mas na 

verdade venho ao serviço de um jornal sulafricano, o Rand Daily Mail18. Pretendo 

escrever uma reportagem sobre as condições de recrutamento dos trabalhadores das 

minas (OH, 2010, p. 32). 

 

À medida que a trama se desenrola, descobrimos que essa missão, na verdade, revela o 

interesse de Hans Mahrenrolz em encontrar um lendário diamante nomeado “O olho de 

 
17 A partir daqui todas às vezes que nos referirmos ao romance O olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho, 

edição de 2010 pela Leya, marcaremos apenas as iniciais OH, seguida de página. 
18 Jornal sul-africano publicado em 1902 que fora fechado em 1985 após se posicionar antiapartheid durante um 

massacre de ativistas pelas forças de segurança. 
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Hertzog” a respeito do qual ele ouviu falar, enquanto servia no exército de Lettow-Vorbeck. O 

diamante fora extraído de uma mina na África do Sul e acreditavam ter sido extraviado para 

Moçambique. Também título do romance, o diamante faz referência ao Partido Nacional, 

fundado em 1913 pelo general Hertzog e, devido ao seu alto custo monetário, almejavam fazer 

da pedra preciosa objeto para propiciar a libertação do povo bôer19.  

No entanto, Hans não estava interessado no valor simbólico do diamante, como estavam 

os personagens originários da África do Sul. Conjuntamente com Hans Mahrenholz, outros 

estavam procurando o valioso diamante e todos esses caminhos vão se cruzando no decorrer da 

narrativa. A cada encontro, um novo contorno é dado a essa história repleta de reviravoltas 

investigativas. A elaborada intriga cumpre uma série de investigações e interrogatórios em que 

cada personagem apresenta sua própria versão dos mesmos acontecimentos, às vezes 

dificultando, outras vezes, auxiliando o protagonista na pista pelo paradeiro do precioso 

diamante. 

A segunda grande narrativa desse romance se passa durante a Primeira Guerra Mundial 

e se intercala com a primeira, cujo narrador é autodiegético, ou seja, o próprio Hans 

Mahrenholz, relembrando sua juventude. Recém-saído da academia militar e, com o desejo de 

cumprir seu dever na guerra que enfrentavam, soube de um projeto que objetivava enviar 

medicamentos e armamento pela via aérea para as forças militares do general Paul Emil von 

Lettow-Vorbeck, no antigo Tanganika, atual Tanzânia, na África Oriental20.  

Hans relembra sua juventude recém-saído da academia militar e com o desejo de 

cumprir seu dever na guerra que enfrentavam. Mas devido a influência de seu pai, um industrial 

da aeronáutica, e os apelos de sua mãe, acabou por ir trabalhar numa secretaria do Almirantado. 

Foi nesse emprego que soube de um projeto que objetivava enviar medicamentos e armamento 

via aérea para as forças militares do coronel Lettow-Vorbeck, na África Oriental. Numa 

tentativa piloto, o dirigível explodiu quando tentava pousar na base aérea de Jüterbog.  

O próprio protagonista considerava a ideia paradoxal já que não faziam ideia de onde 

entregar o armamento e os medicamentos, pois o coronel Vorbeck estava constantemente 

mudando de local para escapar dos ingleses. Era uma viagem sem volta, até porque não teria 

como reabastecer o Navio Aéreo África em solo africano. Como dissemos, o L 59 era um 

dirigível naval encarregado de se preparar para o reabastecimento das tropas do General Paul 

von Lettow-Vorbeck, esse era o seu principal objetivo. Todas as peças do dirigível teriam uma 

 
19 Colonizadores ou descendentes dos colonizadores holandeses na África do Sul. 
20 De vasto território geográfico, com diversidade político-cultural e linguística, a África Oriental é constituída por 

onze países. Conferir em: <https://www.ufrgs.br/cebrafrica/africa-oriental/>. Acesso em: 01 abr. 2021.  
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utilidade na guerra a serviço da força alemã, inclusive os soldados que perderiam suas 

identidades: 

 

O aparelho seria desmantelado à chegada, era essa a intenção: o rádio transmissor-

receptor, um do motores, o dínamo a ele acoplado e os tanques de óleo e combustível 

seriam remontados no solo para que Lettow passasse a dispor de uma estação de rádio 

móvel; os tubos de duralumínio da estrutura seriam desmontados e, com a lona de 

algodão do balão do dirigível, serviriam para construir excelentes tendas militares; os 

cabos de aço e as cordas tinham mil e uma aplicações; até o cabedal do passadiço que 

ligava as gôndolas serviria para fazer botas para os soldados. Quanto a nós, os 

navegantes (nessa altura eu já me voluntariara e tinha sido aceite na tripulação), tal 

como o resto do equipamento, perderíamos a nossa identidade para nos tornarmos 

numa outra coisa qualquer que ainda desconhecíamos (OH, 2010, p. 49). 

 

Hans estava determinado a servir na África a ponto de estudar a ambientação da África 

Oriental e entrevistou Leo Frobenius, famoso etnólogo alemão que havia explorado o Congo. 

Também estudou a trajetória do comandante Lettow-Vorbeck e sentiu ainda mais vontade de 

seguir suas ordens. Durante uma tempestade, marinheiros supersticiosos temeram por suas 

vidas e desejaram retornar, mas Bockholt tentava os acalmar ameaçando estourar-lhes os miolos 

se não parassem de gritar. Nessa altura, os tripulantes sobrevoaram o Egito e muitos deles 

desejavam regressar, já acreditando que a tempestade possa ter sido um sinal de mal agouro. Já 

Hans, sentia ainda mais vontade de seguir ruma a guerra.  

Hans, na primeira narrativa, estava determinado a servir na África a ponto de estudar a 

ambientação da África Oriental (OH, 2010). Inesperadamente, o motor da frente do dirigível 

para de funcionar e, com ele, o radiotransmissor alimentado pelo dínamo desse motor (OH, 

2010). A base de Nauen comunicou que o coronel Lettow havia perdido a guerra e que 

retornassem para a Alemanha (OH, 2010). No entanto, o comandante Bockholt estava obstinado 

a levar a missão até o fim e Hans decide pular de paraquedas do dirigível, em solo africano, ao 

invés de retornar, como ordenado, para a Alemanha.  

Foram lançados com Hans duas metralhadoras, três caixas de munições e duas caixas 

de medicamentos. Surpreendido por um grupo de negros armados, os askaris alemães, levaram-

no até Lettow, em Nevala. O Doutor Heinrich Von Schnee discutia com Lettow que a única 

solução era a rendição, já que os ingleses já os haviam cercado. Lettow parabenizou Hans pela 

coragem e Hans sugere, mais a frente, que supostamente teria traído o comandante Lettow e 

partiram para Rovuma.  

À medida que avançavam Lettow deixa mais alguns soldados para trás no intuito de 

dificultar a perseguição do inimigo. A essa altura acamparam a beira do rio Rovuma e Hans 
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Miller presenciou a chegada do coronel Sebastian Glück no dia 24 de novembro. Tinham o 

objetivo de atacar a guarnição portuguesa de Ngomano. Os alemães avançaram camuflados e 

atacaram a força portuguesa, mas Hans permaneceu ao lado do comandante Lettow, conforme 

fora ordenado. Já nos primeiros tiros mataram o comandante português justamente porque não 

estavam preparados para a guerra.  

O combate se encerrou às 15h e o comandante Lettow concordou em libertar os 

prisioneiros oficiais portugueses desde que assinassem um termo de honra em que nunca mais 

lutariam contra os alemães sob hipótese alguma. Desse modo, para que seja possível uma 

compreensão geográfica adequada, segue o mapa das regiões da África:  

 

Mapa 2 – Regiões do Continente Africano 
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Fonte: UMVIAGEIRO (2021) 

 

O romancista João Paulo Borges Coelho escolheu um evento verdadeiramente histórico, 

a Primeira Guerra Mundial, e inseriu os personagens nesse cenário repleto de conspirações 

fictícias. Nesse chão histórico, personagens reais e fictícios se inter-relacionam e o protagonista 

ficcional é transpassado pelo lugar em que se encontra inserido, confirmando, assim, o embate 

que no romance histórico ocorre entre o herói mediano e as forças históricas - a guerra no norte 

de Moçambique, por meio da Batalha de Negomano, em 25 de novembro de 1918 (OH, 2010, 

p. 43), políticas - a independência de Moçambique (OH, 2010, p. 290) e econômicas - as lutas 

de classe entre os trabalhadores mineiros daquele tempo (OH, 2010, p. 420), bem como fazendo 

emergir o antagonismo existente entre as forças sociais do alto e do baixo – expresso no 

romance em capítulos alternados entre o passado da guerra e o Moçambique do presente (OH, 

2010). 

Para compreender a narrativa de fundo histórico, de João Paulo Borges Coelho, é 

necessário um pouco de esforço, uma vez que é possível identificar, na obra, quais sãos os 

personagens da historiografia e os da ficção, sendo que eles transitam em todas as partes.  

O romance O olho de Hertzog se passa durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

e, a partir de uma dimensão histórica (espaço-tempo): o recorte da grande guerra retrata a 

campanha do general Lettow-Vorbeck e sua tentativa de prolongar o poder do Kaiser na costa 

da África Oriental Alemã, constituindo um conjunto de acontecimentos que, como ressalta René 

Pélissier, "[...] depois de quatro anos de combate o exército de Lettow se transformou em uma 

‘horda itinerante e perseguida’” (PÉLISSIER, 2000, p. 392).  

A narrativa também expõe a força das milícias askaris21, “[...] que avançavam aos gritos, 

largando capins, perseguindo de facão na mão o inimigo apavorado como se tivessem uma sede 

urgente de algo que estivesse escondido dentro dele” (OH, 2010, p. 75). A revolta dos mineiros 

afrikanders contra a contratação de trabalhadores negros, a greve dos estivadores de Lourenço 

Marques: “Por toda a parte correm rumores de novos confrontos com a polícia. Parece que as 

autoridades querem trazer trabalhadores do Aeroclube para substituir os estivadores grevistas.” 

(OH, 2010, pp. 289-290). 

 
21 A palavra askari significa "soldado" nas línguas árabe, turca, somali, persa e swahili. Foi normalmente usada 

para descrever tropas indígenas da África Oriental e do Oriente Médio servindo nos exércitos das forças coloniais 

europeias. 
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Em seu artigo “Tudo arrasta consigo, como uma sombra, o seu contrário: sobre O olho 

de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho”, Silvio Renato Jorge afirma que o texto de Coelho 

foi escrito com uma sutil ironia e que “[...] testam as distâncias e as aproximações entre passado 

e presente, fato e ficção, propondo não uma nova leitura modelar do que foi o percurso histórico 

do país, mas a percepção de sua própria impossibilidade”. (JORGE, 2016, p. 128).  

Além desses acontecimentos, Borges Coelho apresenta personagens marcadamente 

históricos (da vida pública), tais como os militares: general Kurt Whale, tenente Ludwig 

Bockholt, oficial naval Henning Rudolf Adolf Karl von Holtzendorff, general Koos de la Rey, 

general James Barry Munnik Hertzog KC, oficial da marinha; políticos, como: Sidónio Pais, 

Heinrich Albert Schnee, Henning Johannes Klopper; revolucionários, como: Natalia Ivanovna 

Sedova e Leon Trotsky; artistas, como: Suzanne Valadon, Valerie Neuzil, Karen Christence, 

Nikolai Andreyevich Rimsky, Gustav Klimt, Egon Schiele, Miquel Utrillo i Morlius, Pablo 

Picasso; magnatas, como: Abraham Bailey, Carlota Especiosa de Paiva Raposo, Mary 

Westenra, Rufus Naylor, Thomas Cullinan; aviadores, como: Harriet Quimby, Calbraith Perry 

Rodgers, Mary Westenra; e o pastor Jozua Francois Naudé. 

Outro personagem digno de destaque é Henry Miller - na verdade, trata-se de um ex-

oficial alemão de nome Hans Mahrenholz, que misteriosamente se apresenta oficialmente como 

um empresário em busca de novas oportunidades de negócios. Depois, apresenta-se a João 

Albasini como um jornalista, trabalhando para um jornal sul-africano, o Rand Daily Mail, 

objetivando “[...] escrever uma reportagem sobre as condições de recrutamento dos 

trabalhadores das minas” (COELHO, 2010, p. 32).  

Hans Mahrenholz ou Henry Miller, protagonista da narrativa, aqui em análise, é o que, 

na teoria do romance histórico, Lukács chama de personagem mediano. Desconhecido 

historicamente, esse protagonista transita entre o alto, no comando militar ao lado da figura 

histórica de Lettow-Vorbeck e o baixo, como suposto jornalista em Lourenço Marques, ao lado 

da também figura histórica de João Albasini. O herói mediano dessa narrativa também transitou 

do centro, a Alemanha, para a periferia, em Moçambique. É por meio desse personagem que a 

história pretérita da África Oriental é recuperada em seu contexto bélico, durante a Primeira 

Guerra Mundial. 

Hans foi surpreendido por um grupo africano armado, os askaris alemães (OH, 2010), 

que o levaram até Lettow, em Nevala, como dissemos. Acamparam à beira do rio Rovuma e 

tinham o objetivo de atacar a guarnição portuguesa de Ngomano (OH, 2010). À vista disso, o 

protagonista narra que conheceu o coronel Sebastian Glück na véspera da batalha de Ngomano 

- na África Oriental -, também primeiro combate de que ele participou (OH, 2010). O sargento 
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vivencia na pele os horrores da guerra e vai desconstruindo a imagem de invencível que 

construiu, acerca de seu grande herói de guerra, o general Lettow-Vorbeck. Depois de servir 

alguns meses na guerra, Hans se distancia da missão e parte para Lourenço Marques, já na 

segunda narrativa, em Lourenço Marques do presente, à procura do valioso diamante, passando-

se por Henry Miller e apresentando-se como empresário para uns e jornalista, para outros. 

 

Finalmente, Hans Mahrenholz. Nos documentos, Henry Miller, súbdito inglês 

embarcado na cidade de Durban, viajando para Lourenço Marques em sondagem de 

oportunidades de negócio. E que negócio seria esse? Aquele que desse mais garantias 

de sucesso: minérios, comércio geral, mão-de-obra, difícil de precisar antes que seja 

levada a cabo a referida sondagem (OH, 2010, p. 17). 

 

É importante salientar que os personagens históricos recuperados por Borges Coelho, 

em O olho de Hertzog, não são postos na narrativa apenas como pano de fundo, mas são figuras 

representativas do espírito do movimento social em que estão inseridos. Essas figuras históricas 

são deslocadas da historicidade para povoar as narrativas ficcionais, característica que, para 

Lukács, distingue o romance de Walter Scott dos demais: 

 

A genialidade histórica de Walter Scott, nunca mais atingida, evidencia pela forma 

como ele apresenta as qualidades individuais de suas personagens históricas centrais 

que estas realmente reúnem em si os lados mais marcantes, tanto positivos quanto 

negativos, de determinado movimento. Em Scott, essa conexão sócio-histórica entre 

líderes e liderados se diferenciam de um modo extraordinariamente refinado 

(LUKÁCS, 2011, p. 57). 

 

De acordo com as perspectivas estéticas dos romances modernos, à construção dos 

personagens, interessa o testemunho das vozes que revelam os acontecimentos e o pensamento 

humano: “[...] a voz que ouvimos [...] pode ser de uma testemunha-actor importante ou 

secundária da intriga (TADIEU, 1992, p.18).  

Dessa forma, o romance O olho de Hertzog expõe uma combinação de vozes que contam 

suas histórias, mas não as escrevem, sugerindo a relação da narrativa com as tradições da 

oralidade literária africana. Personagens, como Albasini, Natalie, Florence, Rapsides, Wally e 

o próprio Hans contam diversas histórias fragmentadas que, ora ofuscam a linearidade da 

narrativa, ora contribuem para a fluidez do romance. É um processo de mise en abyme 

(narrativas dentro de narrativas) constantes em que o narrador protagonista conta e também 

escuta muitas estórias (griots) contribuindo para o desvelamento dos acontecimentos. 
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Consequentemente, os personagens que orientam a narrativa de O olho de Hertzog, após 

a Primeira Guerra Mundial, são emblemáticos, especialmente em Lourenço Marques, sobretudo 

João Albasini, sujeito-chave desse romance, moldado de maneira bastante singular: 

 

«O Fabuloso Albasini», encerra uma ambiguidade que procura espelhar uma 

abordagem múltipla a uma múltipla figura. Fabuloso é usualmente sinónimo de 

maravilhoso, o que me serve na medida em que João Albasini é uma figura que, pela 

sua acção, se fez notado no seu tempo e na memória que guardamos desse tempo. Mas 

também fabuloso no sentido do termo latino fabula, que significa história, narrativa, 

conto. O meu título encerra assim uma dimensão de homem extraordinário, mas 

também de homem fictício (…) (COELHO, 2011, apud BRUGIONI, 2012, p. 394).  

 

Além de marcar a cena com uma transgressão peculiar, a colonização autentica uma 

“[...] visão de mundo hierarquizadora” (NOA, 2015, p. 72): a relação entre as pessoas passa a 

ser, de certa forma, transgressiva, em virtude da imposição cultural do colonizador.  À vista 

disso, Noa nos diz que: “Isto é, desencadeia-se a partir daí um outro tipo de interação entre os 

seres, espaços e tempo, uma outra configuração de relações entre personagens antropológica e 

filosoficamente distinta[...]) (NOA, 2015, p.72). 

Para tanto, cabe relacionar a ideia dessa hierarquia superior em O olho de Hertzog. A 

inserção do espaço/tempo colonial, marcado por ruas, edifícios e lugares que as personagens 

permeiam, especialmente João Albasini, em Lourenço Marques, transformam o tecido narrativo 

em lugar para se resgatar a história e a cultura local que normalmente é demarcada pelas 

experiências privadas e, desse modo, vai constituindo um patrimônio público da recente história 

moçambicana, ajustando o texto literário para um local que recupera essa história (BRUGIONI, 

2012, p. 396) Assim, ao fundar O Brado Africano, João Albasini inaugura o primeiro 

movimento na luta pela independência de Moçambique, ocorrida, somente, em 1975: 

 

A Lei igual para todos é um princípio que não queremos ver traído. E por isso, e só 

para isso, a açodada pressa com que novamente se cerram fileiras à roda da nossa 

já muito gasta energia, da nossa abalada e magoada fé! É que áspera foi a caminhada 

até aqui e curtas as vidas para jornada tão longa. Mas... avante, e que O Brado 

Africano penetre em todas as frinchas das portas dos poderosos a gritar pela Santa 

Causa da Justiça; que nas mansardas dos pobres e palhotas desmanteladas dos 

contribuintes do Estado dê notícias, lhes diga que viva quem pela Justiça se deixará 

matar – porque não se deixar pisar é dever de todo o homem que tem noção da sua 

dignidade... É assim mesmo e assim esperamos que será sempre, custe o que custar! 

(OH, 2010, p. 28, grifo do autor). 

 

Portanto, João Albasini evidencia em seus editoriais, as primeiras agitações políticas em 

Moçambique daquele período histórico. É por meio da escrita desse jornalista, nas páginas do 
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romance de Borges Coelho, que vamos tendo acesso e conhecimento sobre as movimentações 

políticas. As mazelas sociais da população de Lourenço Marques oriundas do sistema colonial 

vão sendo evidenciadas à medida que o leitor avança na narrativa (BRUGIONI, 2019). 

 

Albasini é uma figura que escorrega das mãos de qualquer projeto que o queira usar 

como símbolo de uma identidade absoluta, e talvez seja esta a razão de ele nunca ter 

chegado verdadeiramente a ser considerado com um herói. Não é branco, não é 

completamente negro, tem a porta entreaberta para uma antecâmera de privilégio de 

que ele próprio desconfia, uma desconfiança que com o tempo se vai tornando em 

justificada certeza: a certeza do logro da assimilação colonial, do quanto ela esconde 

uma mera estratégia de dominação. No fundo, Albasini é precioso porque nos mostra, 

a partir dessa recusa, a identidade moçambicana em formação. Ele revela-nos o óbvio: 

que as identidades nunca surgem já feitas (COELHO, 2011, p. 383 apud BRUGIONI, 

2019, p. 145). 

 

O romance, O olho de Hertozg, recupera uma perspectiva do momento histórico de 

Moçambique, situando o leitor nos acontecimentos que influenciaram as principais 

transformações políticas de Moçambique. Para entender melhor a importância da figura 

histórica de Albasini, faz-se necessário também conhecer a história da imprensa em 

Moçambique e como esta foi de fundamental relevância para a emancipação política desse país, 

bem como o despertar de uma consciência histórico-social 

 

3.2 A imprensa em Moçambique 

 

No romance, esse encontro entre Miller e Albasini configura o rememorar da história 

da imprensa moçambicana, a partir dos jornais fundados pelos irmãos José e João Albasini: O 

Africano (1909), com edição em português e ronga e O Brado Africano (1918), que foi proibido 

e fechado. Assim, vemos “[...] uma escrita centrada no homem africano enquanto sujeito e 

objecto da mesma escrita” (CAPELA, 2010, p. 141). Ademais, embora o primeiro jornal oficial 

tenha surgido em 1857, a instalação da Imprensa de Moçambique pelos setembristas22 e 

juntamente com ela, os tipógrafos, foram cruciais para a regularidade das publicações da 

imprensa periódica.  O primeiro jornal editado e publicado na capital Lourenço Marques foi O 

Distrito de Lourenço Marques, graças aos membros da expedição de Obras Públicas que 

aportaram na capital da Colônia, em 1877. 

 
22 Refere-se a revolução ocorrida em setembro de 1836 em Portugal, oriunda de um movimento mais radical dentro 

dos discursos liberais que buscavam efetivamente romper com a estrutura do antigo regime e que segundo o 

historiador José Capela, foi o responsável pelas “primeiras incursões pragmáticas da política liberal em 

Moçambique”. (CAPELA, 2010, p. 141)  
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Ainda de acordo com o historiador José Capela (2010), a imprensa genuinamente 

africana surgiu, antes da Proclamação da República, em Portugal. Mesmo com a prevalência 

do pensamento europeu, em Lourenço Marques, Albasini se manteve firme na defesa dos 

direitos da população na capital moçambicana. Um diálogo simbólico do lado que Albasini 

ocupa na sociedade é o que ocorre do lado de fora do mercado com o até então Henri Miller: 

“Diga-me, porque não comprámos dentro do Mercado? As coisas pareciam ali tão mais limpas, 

tão mais bem apresentadas...’ ‘Não comprámos lá porque é preciso dar uma oportunidade aos 

de fora, àqueles que não têm licença de vender lá dentro” (OH, 2010, p. 36). 

O jornal O Africano foi lançado em Lourenço Marques, em 25 de dezembro de 1908, 

como um número exclusivo, no intuito de instruir seus leitores. Sua publicação regular se 

iniciou em 1º de março de 1909, estendendo-a até o ano de 1920: “Segundo Olídio Rocha José 

Correia terá sido financiado pelos maçãos Roque de Aguiar, dr. Jaime Ribeiro e José Correia 

Veiga, entre outros” (CAPELA, 2010, p. 147). Foi o primeiro jornal em Moçambique a utilizar 

na sua escrita uma língua local, no caso, o ronga. O Jornal fora vendido, em 1918, pelo padre e 

maçom Vicente de Sacramento aos irmãos Albasini. O romance de Borges Coelho também 

perpassa esse momento histórico: 

 

Conhece-o desde há alguns anos, era ele próprio ainda proprietário e editor d’O 

Africano, um jornal de muito sucesso que há uns meses atrás foi obrigado a vender. 

Grande parte desse sucesso devia-se à popularidade do jornal entre os moçambicanos 

que trabalhavam nas minas de Joanesburgo, onde circulava às centenas de exemplares. 

(OH, 2010, p. 86). 

 

O Africano fora sucedido, mais tarde, pelo jornal O Brado Africano, apesar de ambos 

canalizarem, em sua essência, os problemas sociais da época e se dirigirem para um grupo que 

ficou conhecido como assimilados23. Estes eram moçambicanos “[...] considerados 

‘civilizados’ e aportuguesados” (ZAMPARONI, 2017, p. 21). Posteriormente, surge o jornal 

Clamor Africano, que circulou em 1958, com fortes influências oficializantes e findando-se em 

1974. (FONSECA; MOREIRA, 2013).  

Em relação à independência de Moçambique, ela ocorreu, em junho de 1975, após uma 

guerra colonial, como a chamavam os portugueses, que durou, no mínimo, 12 anos, embora o 

 
23 O conceito de assimilação representa um capítulo da história da teoria social - da antropologia, particularmente 

-, no qual se acreditava que, a partir de uma situação de relacionalidade entre coletivos (contato), determinada 

coletividade se sobrepunha à outra, exercendo sua influência no sentido da descaracterização da outra. Apesar 

disso, o conceito de assimilação é obsoleto, pois representa uma etapa do pensamento social que foi – ou deveria 

ter sido, superada. Assim, assimilação pressupõe submissão e passividade por parte do grupo subalternizado, 

negligenciando a agencialidade desses coletivos; particularmente, as estratégias de resistência cultural. 
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movimento independentista, que nomeava a mesma investida bélica de guerra pela libertação, 

já estivesse em funcionamento dentro de um campo intelectual e literário, que já se movimenta, 

em Moçambique, desde 1910. Os jornais O Africano, o Brado Africano, Missal, dentre outros, 

vão surgindo, ao longo dos anos seguintes. Desse modo, João Paulo Borges Coelho busca 

resgatar o campo intelectual que vai se constituindo no jogo entre África do Sul, Inglaterra e 

Alemanha, assim como o papel fundamental da imprensa que contribui para a realização do 

espírito revolucionário, de resistência, crítico e independentista, muito antes de 1975. 

Assim, a Grande Guerra marcou uma mudança social, econômica e, sobretudo, política, 

no território africano. Albertazzi & Vecchi (2004) categorizaram essa história, na perspectiva 

africana, como semiperiférica, na qual podem ser identificadas temporalidades díspares, 

permitindo distintas dinâmicas de espaço-tempo, alheias à visão eurocêntrica, fazendo emergir 

sujeitos e contextos que cristalizam uma perspectiva local, comumente apagada pelas narrativas 

europeias. 

 

3.3. A narrativa de O olho De Hertzog e os elementos do romance histórico 

 

Aqui nos propusemos a analisar no romance O olho de Hertzog, tanto os elementos do 

romance histórico clássico descritos na teoria de György Lukács (2011), quanto do romance 

histórico contemporâneo, descritos nos textos teóricos de Carlos Alexandre Baumgarten 

(2000), Antônio Roberto Esteves (2010), Franco Moretti (2008), Frederic Jameson (2007), Karl 

Kohut (1997), Matta Induraín (1995), Perry Anderson (2007). Assim, vale lembrar que estes 

autores contribuem significativamente para os estudos do romance histórico, bem como para a 

compreensão dessa forma literária quando aqui propusemos a analisar o romance de João Paulo 

Borges Coelho, afinal, as linhas centrais do romance histórico aqui analisado podem ser 

encontradas na teoria de György Lukács e na visão crítica dos mencionados estudiosos.  

 Os autores acima citados pensam o romance histórico não como uma ruptura, mas uma 

continuidade que reformula as leis gerais dessa forma, para adaptá-las a um outro momento 

histórico. Seria completamente anacrônico tentar reproduzir, na contemporaneidade e em sua 

integralidade, as premissas que Lukács aponta em 1936, sobretudo, fazendo a leitura do século 

XIX e início do século XX. O tempo histórico é outro, o modo de produção é outro, mas também 

não se trata de um novo romance histórico. Analisando o texto de Anderson, Esteves, Kohut, 

Moretti, percebemos que estão pensando uma produção literária adequada para a 

contemporaneidade, apesar disso, alguns dos elementos centrais do romance histórico pensados 

por eles na contemporaneidade bebem na fonte da teoria de Lukács. 
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Na “recuperação da história pretérita”, ocorre o distanciamento do tempo vivido pelo 

autor daquele tempo em que a narrativa se desenvolve. Essa recomposição do passado se 

verifica a partir da recuperação de datas históricas, como a batalha de Negomano, em 25 de 

novembro de 1918 (OH, 2010, p. 42); figuras históricas ilustres, em segundo plano, como o 

coronel Lettow-Vorbeck (OH, 20410, p. 50), Sidónio Pais (OH, 2010, p. 21), João Albasini e 

Gustav Klimt (OH, 2010, p. 237); representação do ambiente (espaço e o tempo de maneira 

fidedigna, como a descrição dos rios Rovuma (OH, 2010, p. 70), Msalo (OH, 2010, p. 210), 

Licungo (OH, 2010, p. 297), Nacamurra (OH, 2010, p. 299) e a descrição das ruas de Lourenço 

Marques (OH, 2010, p.36) comprovando a relevância do momento histórico. 

No que concerne à presentificação do passado, ainda que ela tenha perdido na 

contemporaneidade a distância épica, permanece com o objetivo de presentificar um sentimento 

histórico: voltar ao passado para compreender o presente pela leitura desse passado. Também 

podemos exemplificar os protagonistas históricos e os anônimos que, da mesma forma, já foram 

discutidos na teoria do romance histórico de Lukács. Em Scott, quem figura no plano central é 

o protagonista anônimo e as figuras tutelares da história no plano secundário.  

Ao considerarmos a produção do gênero romanesco, ainda no século XIX e início do 

século XX, alguns romancistas, como Balzac, usaram a figura tutelar da história, no plano 

central, inclusive deixando essa figura um tanto vulnerável do ponto de vista dos seus valores 

humanos e, por isso, o romance histórico contemporâneo não inaugura essa forma de figuração. 

Desse modo, a maneira como se faz um romance contemporâneo tem muito a ver com a 

concepção de história contemporânea: fragmentada e com diversas versões dos fatos. Partindo 

disso, não concebemos a ideia de um novo romance histórico porque o novo pressupõe o velho 

e o velho pressupõe fechamento do ciclo, encerramento. Tendemos a chamá-los de romance 

histórico contemporâneo porque, terminologicamente, não há uma negação da tradição do 

romance de extração histórica iniciado com Scott e teorizado por György Lukács. 

 Uma das características descritas por Lukács é a “autenticidade histórica”. Para o 

filósofo húngaro, “[...] autenticidade histórica significa a singularidade temporalmente 

condicionada da vida psicológica, da moral, do heroísmo, da capacidade de sacrifício, da 

perseverança etc” (LUCKÁCS, 2011, p. 69), ou seja, descrever fatos e personagens em sua 

fidedignidade histórica. No romance em análise, a autenticidade histórica é preservada na 

arquitetura da Lourenço Marques colonial, nos trechos de jornais de João Albasini 

cuidadosamente selecionados, na figura histórica do Coronel Lettow-Vorbeck durante a 

Primeira Guerra Mundial, em Moçambique: 
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Escolas – À hora do nosso jornal entrar na máquina recebemos uma carta na qual se 

dizem coisas mirabolantes puramente fantásticas, a que não podemos dar publicidade 

sem prévia inquirição. Diz-nos que na Escola Distrital, e não sabemos se nas outras, 

se recusa a entrada e que até se está correndo com os alunos de cor, não se sabendo a 

razão disto, pois os professores dizem estranharem também mas que procedem assim 

em cumprimento de ordens recebidas. Duvidamos que isto seja assim, assim mesmo, 

pois nada sabemos que possa autorizar quem quer que seja a proceder de um modo 

atentador às liberdades, à dignidade da Nação, esfaqueando tão vilmente a 

Constituição da República Portuguesa – Democrática e Igualitária. Vamos indagar 

pois, a fim de dizer qualquer coisa sobre acto tão melindroso (OH, 2010, p. 134). 

 

A figura do herói mediano inaugurada por Walter Scott e considerada por Lukács como 

o elemento central, transita entre o alto e o baixo, colocando o leitor em contato com ambos os 

lados em conflito. Em O olho de Hertzog, o personagem mediano é Hans Mahrenholz, 

justamente porque este personagem não se associa a nenhuma das extremidades, embora 

perpasse todas elas. Hans convive durante a guerra com a campanha da África Oriental Alemã, 

mas, apesar de lutar na guerra a serviço do seu país, o interesse pelo diamante desaparecido o 

faz mudar sua rota e partir para Lourenço Marques, tendo contato com a outra extremidade. É 

por meio desse personagem que a história pretérita da África Oriental é recuperada, em seu 

contexto bélico, durante a Primeira Guerra Mundial. 

Borges Coelho se vale de algumas categorias do romance histórico contemporâneo, sem 

ser efetivamente um adepto dessa corrente devido a sua complexidade, ao que a pesquisadora 

Elena Brugioni vai chamar de “aparato categorial” na teoria do romance histórico clássico. Para 

a pesquisadora, utilizar a definição de romance histórico “[...] obrigaria a uma reconfiguração 

crítica dessa categoria literária para que nela possam caber e serem lidas tensões e ambiguidades 

que afetam as representações na contemporaneidade pós-colonial” (BRUGIONI, 2012, p. 392). 

 Dessa forma, como toda boa “ficção de caráter histórico”, O olho de Hertzog (2011) é 

o resultado “da compreensão do relacionamento entre o passado histórico e o tempo presente” 

(WEINHARDT, 1994, p. 1). Nessa forma romanesca, João Paulo Borges Coelho concilia 

acontecimentos do plano público do passado com acontecimentos do plano privado, no presente 

da narrativa. Em consonância com a forma clássica do romance histórico, O olho de Hertzog 

reverbera como a vida da população de Moçambique é transformada pelas forças sociais de seu 

tempo a partir de tipos humanos característicos. 

 

o peso da história compõe um vértice curioso e significativo, que nos estimula a ler 

de forma tangencial os seus elementos, de moto a tentar estabelecer relações entre 

eles. A presença da guerra, concreta, tramada entre as forças que desenharam o 

imperialismo a partir da aventura moderna, é aqui anúncio de uma guerra outra, de 

libertação, único fim possível para o cenário rascunhado em 1914 e que ainda 

precisará, mais tarde, de novo embate para acelerar seu fim. (JORGE, 2017, p. 137) 
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A guerra figurada no romance, a Primeira Guerra Mundial, antecipa outra guerra que é 

a de libertação nacional de Moçambique. João Paulo Borges Coelho traz em seu romance um 

tempo de crise, de transição, de passagem, em que retratar a primeira década do século XX em 

Lourenço Marques e a Primeira Guerra Mundial é também o prenúncio da libertação 

moçambicana em um território de conflitos constantes.  

Também é possível notar, no romance de João Paulo Borges Coelho, algumas figuras 

históricas como Lettow-Vorbeck, Sidónio Pais, João Albasini, alocadas entre personagens 

fictícios como Hans Mahrenholz, Rapsides, Sebastian Glück, Florence Greeff, Natalie 

Korenico, articulando, desse modo, narrativas históricas a memórias privadas. Esses 

personagens históricos terão uma representação no romance oblíqua ou até mesmo marginal 

(ANDERSON, 2007).  

Além dessa característica, a narrativa possui como protagonista um personagem 

mediano – Hans Mahrenholz ou Henry Miller – “cuja função é oferecer um foco individual à 

colisão dramática dos extremos entre os quais se situam ou, mais frequentemente, oscilam” 

(ANDERSON, 2007, p. 2). Alternando entre o alto e o baixo, esses personagens medianos 

“traçam grandes painéis históricos, abarcando determinada época e um conjunto de 

acontecimentos” (BAUMGARTEM, 2000, p. 170).  

Portanto, O olho de Hertzog alterna sua narrativa, ora contando o conflito bélico na 

África Austral, ora percorrendo as ruas de Lourenço Marques no intuito de conduzir o leitor a 

entender as motivações que levaram o soldado Hans Mahenholz a se aventurar em Moçambique 

atrás de pistas sobre um diamante cobiçado por quase todos os personagens desse romance. 

Ainda colônia de Portugal, vemos como o jornalismo incipiente do país se desenvolve sob a 

pena de João Albasini. Este, apesar de não ser o protagonista, contribui para o movimento de 

independência do país através de editoriais que denunciam a desigualdade social, os interesses 

políticos em jogo, bem como acende na população laurentina o desejo de construção da 

identidade nacional de Moçambique. 

Desse modo, apesar do distanciamento histórico e continental existente entre a obra de 

Walter Scott (Europa) e João Paulo Borges Coelho (África), percebe-se que o romance 

histórico, contrariamente ao que acredita o crítico Frederic Jamesson (2007), não é apenas 

possível como tem se perpetuado no século XXI. Salvo as particularidades que diferenciam o 

romance histórico clássico de sua forma romanesca contemporânea, notadamente se percebe 

nos romances históricos contemporâneos muitas das características elencadas e estudadas por 

Lukács (2011).  
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O olho de Hertzog, conforme apresentado nesta pesquisa, congrega muitos dos 

elementos da narrativa de extração histórica que Lukács teorizou em sua obra O romance 

Histórico (2011). Herói mediano, centro e periferia, alto e baixo, plasticidade, personagens 

históricos são apenas alguns dos vários elementos identificados no romance moçambicano de 

João Paulo Borges Coelho. Assim, sustentamos que a obra romanesca aqui analisada, salvo as 

devidas particularidades, é um romance histórico ou, conforme erigido pela crítica pós-

moderna, um romance histórico contemporâneo. 
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CONCLUSÃO 

“Uma porta incongruente num prédio como aquele, e todavia de algum modo 

cheirando a futuro” 

João Paulo Borges Coelho 
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A Literatura tem uma função primordial na cultura de cada povo, que é a de promover 

a interação social, bem como trazer à luz dos olhos, uma reflexão crítica para um mundo, onde, 

muitas vezes, a História revela fatos com uma marca d’água, ou seja, de forma translúcida. 

Desse modo, essa reflexão crítico-analítica deve estar ligada a vários aspectos da sociedade, 

tais como: história, política e economia. E ela é fundamental para desconstruir as verdades que 

foram erigidas pelos dominantes.  

Para tanto, é importante dizer que a forma romance histórico, criada por Walter Scott 

no século XIX, é uma possibilidade de prescrutar minuciosamente a substancialidade da 

história, em especial do seu aspecto exterior, as estruturas sociais. Além disso, conforme 

apresentado, é uma narrativa ficcional que, ao se utilizar do passado histórico para compor uma 

história, acaba imprimindo uma interpretação sobre o passado, compreendendo um complexo 

processo marcado por uma teia de acontecimentos. E no caso dos países africanos de língua 

portuguesa, que tiveram um colonizador em comum com o Brasil, nos cabe escavar nas 

literaturas produzidas pelos autores de lá e os daqui, as camadas subjacentes dos textos 

narrativos que nos proporcionam refletir criticamente sobre as questões históricas que nem 

sempre são ditas verdadeiramente ou, ainda, são encobertas pelas decisões de gabinete.  

Assim, o romancista histórico tem a capacidade, por meio de seu construto estético, de 

recriar o passado, esse tempo pretérito, de forma que haja uma figuração extraordinária: a fonte 

original do romance histórico é a história em si, mas uma história em movimento. O romancista 

João Paulo Borges Coelho, por meio de seu romance histórico O olho de Hertzog, corpus da 

pesquisa aqui apresentada, fez uma escolha louvável, ao revelar fatos históricos importantes de 

Moçambique, utilizando o texto literário para questionar a história moçambicana e, juntamente 

com isso, resgatar uma narrativa de memória, subvertendo, assim, a relação entre ficção e 

realidade, bem como entre passado e presente, indicando uma significativa e reveladora relação 

entre o público e o privado. 

Do ponto de vista estrutural dessa pesquisa, a escolha de cada capítulo demonstra que a 

organização dessa dissertação está voltada para a triangulação “história, ficção e realidade”, 

uma vez que é fundamental, para os estudos literários, pensar sobre aspectos que envolvam a 

literatura como forte elemento cultural e histórico. Em uma sociedade contemporânea, que a 

leitura de bons textos, inclusive históricos, não é uma prática frequente, é válido, cada vez mais, 

contribuir com pesquisas que possam sublevar a ideologia vigente, desconstruindo pensamentos 

enrijecidos para iluminar, minimamente que seja, a visão obtusa da maioria da sociedade.  

O pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, no romance de Borges Coelho, inseriu os 

seus personagens em um cenário repleto de conspirações fictícias. Nesse chão histórico, 
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personagens reais e fictícios se interrelacionam de forma a prender a atenção do leitor e a revelar 

as estruturas mais internas da relação entre eles e a história da formação moçambicana. Esse 

modo de escrita é importante, também, porque coloca em destaque o fato de que Moçambique, 

assim como muitos outros países africanos, passou por um processo desastroso de colonização, 

pelo qual os europeus buscavam, através de uma violência incalculável, destruir a identidade 

desse povo, usurpar de seus bens e interferir política e economicamente na organização dessas 

sociedades.  

Para tanto, é fundamental esclarecer que a colonização foi uma realidade na África 

negra, em relação à qual, até o presente momento, não houve retratações justas, por parte de 

seus dominadores. Este processo autoritário foi uma forma de ocupação, de dominação política, 

bem como econômica e, também, social, realizada pela soberania europeia sobre países 

africanos, no período do século XIX e do XX também.  

E é sabido que o processo que levou à independência desses países ocorreu de forma 

bruta e tardia. Vale lembrar que, para muitos estudiosos, há o reconhecimento da grandeza desse 

povo, os africanos, especialmente os da África negra, que enriqueceram gloriosamente muitos 

outros povos, como o Brasil, ao contribuir, por meio da sua força de trabalho na escravidão e 

sucessivamente, com sua língua e literatura.  

Ainda na ordem da estrutura de cada capítulo, o primeiro deles apresentou a relação 

entre literatura e história, bem como suas divisas instáveis, apontando as suas “fronteiras 

metafóricas”; já o segundo revelou o estudo do romance histórico, a partir da teoria de Lukács, 

discutindo a figuração do herói mediano, os planos público e privado, o alto e o baixo, o centro 

e a periferia, os personagens típicos e os centrais, a recuperação da história pretérita e a 

plasticidade. Não são os mártires nem as grandes figuras representativas da história que a 

compõe, mas aquelas que são capazes de recriar esferas verossimilhantes da realidade. Já no 

terceiro capítulo, dedicou-se à análise do romance O olho de Hertzog, de João Paulo Borges 

Coelho, apresentando o contexto bélico da África Oriental, a partir de sua geografia e dos 

grupos etnolinguísticos, por meio da historiografia oficial.  

Por fim, é importante esclarecer que este trabalho buscou mostrar pontos de vista 

críticos relevantes sobre a interseccionalidade entre a história, a realidade e a ficção, 

destacadamente a sobre a produção de um romance histórico moçambicano e da reverberação 

da história de Moçambique, bem como podemos dizer que o presente estudo pode contribuir, 

em alguma medida, com pesquisas futuras sobre Moçambique e seu povo. 
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Por essa razão, buscamos demonstrar aqui que a proposta estrutural dessa dissertação 

procurou articular a discussão da pesquisa, que é, conforme dito, a representação que o escritor 

faz, tanto dos personagens históricos, quanto dos fictícios, na colônia moçambicana pós 

Primeira Guerra Mundial e nesse mesmo espaço geopolítico do início do século XX, além de 

discutir o movimento, distanciamento e aproximação das fronteiras existentes entre ficção e 

história, no romance, baseando-se na teoria do romance histórico de György Lukács. Em 

especial, na História de Moçambique, assim como de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe 

e Guiné-Bissau, todos países antes colonizados por Portugal, a literatura é uma forma de criar 

uma figuração de nação através dos fatos políticos que tanto marcaram cada uma dessas 

recentes nações.  
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