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Resumo: 
Retomando discussões iniciadas por Paul Veyne, Michel de Certeau, Roland Barthes, Hayden 
White e outros, este trabalho se insere no polêmico território de confluência entre História e 
Literatura. Temos como fio condutor de nossas reflexões o livro As Cidades Invisíveis, escrito 
por Italo Calvino. Ao fazer isso, tencionamos utilizar a Literatura como ferramenta teórica 
para se pensar a escrita da História. Em As Cidades Invisíveis a relação que se desenvolve 
entre Marco Polo e Kublai Khan nos permite refletir sobre o ofício do historiador. O modo 
como Polo narra suas viagens ao imperador demonstra como um tipo de passado específico é 
produzido através da linguagem e da memória do viajante. De que forma as lacunas do 
passado são preenchidas pelo discurso de Polo? Como se desenvolve a crença no discurso de 
Polo? Como as ausências se fazem presentes? Estas são algumas das muitas indagações que 
podemos fazer a partir do texto de Italo Calvino. Consideramos que teorizar a História através 
de um texto literário é um caminho possível de ser seguido. É nessa direção que desejamos 
desenvolver este trabalho, pois o encontro da História com a Literatura tende a enriquecer 
estes dois tipos de narrativas, que não precisam ser pensadas sempre em oposição, ou como 
formas de conhecimento que se anulam. 
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Não se sabe se Kublai Khan acredita em tudo o que diz Marco Polo quando 
este lhe descreve as cidades visitadas em suas missões diplomáticas, mas o 
imperador dos tártaros certamente continua a ouvir o jovem veneziano com 
maior curiosidade e atenção do que a qualquer outro de seus enviados ou 
exploradores.[...] Somente nos relatórios de Marco Polo, Kublai Khan 
conseguia discernir, através das muralhas e das torres destinadas a 
desmoronar, a filigrana de um desenho tão fino a ponto de evitar as mordidas 
dos cupins.1    
 

 Assim começa o livro As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. Logo na primeira frase é 

colocada uma questão que permeará todo o livro. Trata-se da questão da crença. Crer ou não 

crer no que Marco Polo fala? Dito de outra forma, crer ou não crer no passado que o viajante 

Polo constrói através de seus relatos, de sua memória? Este é um dos principais dilemas do 

imperador Kublai Khan.  

 Khan, o imperador dos tártaros, não pode sair do centro de seu império. Ali ele deve 

permanecer para governar com eficiência. Diante desta impossibilidade, ele envia diversos 

viajantes  em missões de reconhecimento às regiões mais longínquas de seu império. Marco 

Polo é um desses viajantes. E é a partir da relação dele com Khan que Italo Calvino 

desenvolve uma história complexa, com múltiplas interpretações, onde, em meio à construção 

                                                 
∗ Mestrando, bolsista CAPES. 
1 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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discursiva de cidades invisíveis, a memória de Marco Polo torna presente para Kublai Khan o 

seu próprio império. 

 Então, para a visualização, ainda que imaginativa, de seu império, é necessário que 

Khan acredite no que lhe conta Polo. O mesmo ocorre, de certa forma, em um relato histórico. 

Ao elaborar suas narrativas, o historiador pretende se fazer crido. Ele sabe que o passado já 

passou e que recuperá-lo, tal como foi, é tarefa impossível. É justamente dentro desta 

impossibilidade que os historiadores tem que fazer com que a escrita da história seja possível. 

Na escrita da história, portanto, o passado deve se fazer presente na forma de um relato 

inteligível.     

 Kublai Khan, primeiramente, acredita que os relatos contados por Marco Polo são 

todos  verdadeiros. Apesar disso, após a descrição minuciosa de tantas cidades, o imperador 

acaba por desconfiar da abundância de detalhes dos relatos de Polo. “As suas cidades não 

existem. Talvez nunca tenham existido. Certamente não existirão nunca mais. Por que 

enganar-se com essas fábulas consolatórias”,2 indaga Khan. Em outro momento, ele diz a 

Polo: “Não sei quando você encontrou tempo de visitar todos os países que me descreve. A 

minha impressão é que você nunca saiu deste jardim”.3  

 Como já dissemos, crer no que Marco Polo relatava era uma das poucas maneiras que 

o imperador tinha de mesurar e conhecer as terras do seu império. Portanto, a crença de 

Kublai em Marco Polo é, na verdade, a crença no passado deste viajante. O que ficou para trás 

nas viagens de Polo, o que ele viu e ouviu, os lugares por onde passou, as pessoas com quem 

falou: tudo isso é o que se fará presente para Kublai Khan.  Para o imperador era impossível 

saber até que ponto Marco Polo exagerava, omitia ou inventava nos seus relatos, de modo que 

o que define se eles são meras ficções ou fatos reais é a crença que se tem no enunciador de 

um passado, crença de Kublai em Polo. Sendo assim, podemos nos perguntar: até que ponto 

pode-se acreditar no relato de um passado? Em outras palavras, até onde Kublai Khan poderia 

crer em Marco Polo?  

Para que Kublai Khan creia em Marco Polo, este lança mão do que François Hartog 

chama de “marcas de enunciação”. Para François Hartog,  “a narrativa de viagem traduz o 

outro, e a retórica da alteridade constitui o operador da tradução: de fato, é ela que faz o 

destinatário crer que a tradução é fiel. Globalmente, produz, pois, um efeito de crença”.4  

                                                 
2 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Op. Cit. p. 57. 
3 Idem, ibidem. p. 95. 
4 HARTOG, François. O Espelho de Heródoto – Ensaio sobre a representação do outro . Trad.: Jacyntho Lins 

Brandão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999, p. 273. 
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Portanto, o outro que é reproduzido pelas narrativas de viagens é uma figura do 

passado que se faz presente pela “retórica da alteridade”5. A crença neste outro depende da 

retórica do enunciador, deste passado no presente. O enunciador, para que a comunicação se 

estabeleça positivamente, precisa que seu destinatário creia nele. Na tentativa de ser crido, ele  

recorre aos seus sentidos apreender o real. Estas são as marcas de enunciação: eu vi, eu ouvi, 

eu digo, eu escrevo. 

Primeiramente, o olho ou a vista é o sentido que mais se valoriza, quando a 

enunciação se pretende verdadeira. “O olho escreve  (ou, pelo menos, a narrativa quer fazer 

com que se creia nisso)”,6 escreve Hartog. O testemunho ocular, o fato de ter visto e 

presenciado o ocorrido que depois vira passado é uma comprovação de que o enunciador fala 

a verdade. Quando a visão falha na apreensão do real, a audição pode substituí-la como prova 

de veracidade. “O eu ouvi reveza com o eu vi, quando este último não é possível (...)”.7   

 O que vimos acima são marcas de um mundo ainda “dominado pela oralidade”.8 Por 

essa razão, a visão e audição, juntas com a fala serviam como documentos enunciadores de 

verdades. A relação de Marco Polo com Kublai Khan também deve ser pensada nesse 

contexto. Marco Polo será acreditado por Kublai somente se este desejar crer no que fala o 

veneziano. Ou seja, “o fazer-crer do narrador enxerta-se, com efeito, no querer-crer do 

público, do mesmo modo que em sua recusa de crer”.9  

Assim, quando Kublai Khan mais uma vez desconfia das narrativas de Polo e diz: “Na 

realidade, a sua é uma viagem através da memória!”,10 é necessário lembrar da advertência do 

próprio Marco Polo: “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que jamais se deve 

confundir uma cidade com o discurso que a descreve”. No entanto, Marco Polo sabe que 

“quem comanda a narração não é a voz: é o ouvido”. “Eu falo, eu falo — diz Marco —, mas 

quem me ouve retém somente as palavras que deseja”.11  

O ouvido retém do discurso, portanto, aquilo que lhe convém. As cidades invisíveis 

descritas por Polo fazem parte de seu passado, de sua memória e de sua imaginação. Ao 

chegar aos ouvidos de Kublai Khan, a descrição destas cidades invisíveis se transforma em 

um passado presente e o grande império de Kublai ganha formas únicas em sua mente. 

Produzido o efeito de crença, por mais que da voz até o ouvido a narrativa seja modificada, 

                                                 
5 HARTOG, François. O Espelho de Heródoto. Op. cit. 
6 Idem, ibidem. p. 276. 
7 Id., ibid. p. 281. 
8 Id., ibid. p. 284. 
9 Id., ibid. p. 301. 
10 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Op. Cit. p.93. 
11 Idem, ibidem. p.123. 
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recortada e resignificada, no final, temos a comunicação daquele que fala com o que escuta, e, 

no caso de Marco Polo e Kublai Khan, temos a possibilidade da visualização de passados 

invisíveis, ou, quem sabe, impossíveis. 

Neste sentido, podemos aproximar as descrições de Marco Polo às práticas dos 

historiadores. Utilizando as palavras de Michel de Certeau, podemos dizer que o trabalho de 

Marco Polo “consiste em criar ausentes, em fazer de signos dispersos na superfície de uma 

atualidade, vestígios de realidades ‘históricas’ porque outras”.12 Polo não oferta a Kublai 

Khan nada além de seus passados disformes, multifacetados e — quem saberá? — inventados. 

A visibilidade brota do invisível. Os passados, assim como as cidades, são invisíveis, no 

entanto o grande Khan os enxerga nitidamente. 

Continuo com Michel de Certeau. Ele diz: “O discurso sobre o passado tem como 

estatuto ser o discurso do morto. O objeto que nele circula não é senão o ausente, enquanto 

que o seu sentido é o de ser uma linguagem entre o narrador e os seus leitores, quer dizer, 

entre presentes. [...] Substituto do ser ausente, prisão do gênio mau da morte, o texto histórico 

tem um papel performativo”.13 É como se Marco Polo soubesse disso, pois, em determinado 

momento, o narrador de As Cidades Invisíveis nos diz: “[...] as narrativas de Polo eram as 

mais precisas e minuciosas que o Grande Khan podia desejar, e não havia questão à qual não 

respondessem”.14  

Assim, as cidades invisíveis de Polo se transformam no opulento império sensorial de 

Kublai Khan. O passado de Marco Polo é o melhor presente que Kublai Khan poderia ter e 

receber. Através, então, de um discurso histórico específico, uma realidade passada se torna 

inteligível rompendo com a lógica de um espaço geográfico através de um espaço 

imaginativo. 

A relação que se desenvolve entre Marco Polo e Kublai Khan ao longo do livro nos 

permite refletir profundamente sobre o ofício do historiador. A maneira como Polo narra suas 

viagens ao imperador demonstra como um tipo de passado específico é produzido através da 

linguagem. De que forma as lacunas do passado são preenchidas pelo discurso de Polo? Como 

os ausentes se fazem presentes? Quais são os limites entre o passado e o presente? Como se 

desenvolve a crença em um relato? Estas são algumas das muitas indagações que o livro de 

Italo Calvino permite que façamos com o intuito de interrogarmos a prática historiográfica a 

partir de um texto literário. Neste trabalho, é essa a nossa intenção: demonstrar a possibilidade 

                                                 
12 CERTEAU, Michel de. Op. Cit. 
13 Idem, ibidem. 
14 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Op. Cit. 
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de refletirmos sobre a escrita da história a partir da literatura. Nessa perspectiva, é oportuno 

retomarmos, aqui, os vários questionamentos que Durval Muniz de Albuquerque Jr. levanta 

acerca da relação entre história e literatura: 

Por que será que os historiadores temem tanto a literatura? Porque esta 
obsessão por defender nosso ofício da invasão literária? Porque precisamos 
fazer da literatura este outro, este estrangeiro, este invasor que nos ameaça? 
Sempre nos defendemos dizendo que o nosso lado é o da realidade e o da 
verdade. Não existirá, da parte dos historiadores, uma compreensão pobre e 
descarnada da realidade e da verdade, que a literatura vem problematizar, 
vem pôr em perigo? Por que os historiadores, que têm nas últimas décadas se 
aproximado do discurso de outras disciplinas, continuam reticentes em 
relação a pensar o próprio ofício a partir de um encontro com textos 
literários? A literatura tem sido usada, pelos historiadores, no máximo como 
documento, tomando uma série de cuidados metodológicos, no sentido de 
que esta se torne uma fonte objetiva e  fidedigna. A literatura não tem sido 
boa para pensar a história, para teorizá-la, como tem sido a filosofia ou as 
ciências sociais.15 

 
De fato, a literatura não é, comumente, utilizada para que um historiador reflita sobre 

seu ofício. Talvez por se tratar de uma forma de conhecimento assumidamente fictícia, para 

muitos historiadores a literatura nada teria a acrescentar à sua metodologia de trabalho. 

Considerada por muitos como um saber inferior, por não ter práticas científicas que a 

definam, a literatura continua, de certa forma, à margem do discurso histórico. Na maioria das 

vezes, reduz-se o texto literário, como disse Durval, “a uma fonte objetiva e fidedigna” de 

onde se pode extrair conteúdo histórico, por assim dizer. Dessa forma, o texto literário é visto 

apenas como um objeto de análise, que demonstraria algo de uma época, de um passado. 

Seguindo a direção apontada pelas várias perguntas feitas por Durval, nossa intenção é 

romper com esta pobre visão sobre um texto literário. Para tanto, como já dissemos 

anteriormente, defendemos a possibilidade de pensarmos a escrita da história a partir da 

literatura. 

Consideramos que teorizar a história e suas práticas científicas através de um texto 

literário é um caminho possível de ser seguido. O encontro da história com a literatura tende a 

enriquecer estes dois tipos de narrativas, que não precisam ser pensados sempre em oposição, 

ou como formas de conhecimento que se anulam. É claro que, ao defender este encontro da 

história com a literatura, não estamos defendendo que estas duas práticas discursivas são 

iguais ou que a história não passa de um “de um romance verdadeiro”,16 como já disse Paul 

                                                 
15 ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. A Hora da Estrela: história e literatura, uma questão de gênero?. In: 

História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Bauru, SP: Edusc, 2007, p. 44. 
16 VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Trad.: Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 3. ed. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1982, 1992, 1995, p.10. 
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Veyne ou então que ela seria uma mera “ficção verbal”, 17 como escreveu Hayden White. Ao 

invés disso, prefiro me valer da literatura  como Roland Barthes, que também foi, ao seu 

modo, um crítico do texto histórico, define-a:  

A literatura tem todos os caracteres secundários da ciência, quer dizer, 
todos os atributos que não a definem. Seus conteúdos são aqueles mesmos da 
ciência: não há, por certo, uma única matéria científica que não tenha sido, 
em algum momento, tratada pela literatura universal: o mundo da obra é um 
mundo total onde todo o saber (social, psicológico, histórico) tem cabimento, 
de modo que a literatura tem para nós essa grande unidade cosmogônica de 
que fruíam os gregos, mas que nos é hoje recusada pelo estado parcelar da 
nossa ciência.18  

 
Por excelência, o discurso literário pode ser considerado o mais ficcional de todos. 

Entretanto, este mesmo discurso é um dos mais aptos a romper com a exigüidade do real. 

Conforme o que Barthes escreveu, na literatura somos capazes de identificar os mais variados 

aspectos do que supomos ser o real, ou a realidade empírica que nos cerca. Por que, então, não 

podemos nos apropriar da literatura para ampliarmos o real, para nos interrogarmos sobre 

questões fundamentais que dizem respeito ao nosso ofício, enriquecendo-o?  

O poeta Manoel de Barros certa vez escreveu: “Há histórias tão verdadeiras que às 

vezes parece que são inventadas” .19 Este verso irônico parece que foi escrito para provocar os 

historiadores. Assim como o verso de Barros, podemos entender também como provocação o 

que Klubai Khan diz a Marco Polo em determinado momento:  

— ...Portanto,na realidade a sua é uma viagem através da memória! — 
O Grande Khan, as orelhas sempre de pé, agitava-se na rede todas as vezes 
em que colhia no discurso de Marco uma inflexão suspirosa. — É para se 
desfazer de uma carga de nostalgia que você foi tão longe! — exclamava, ou 
então: — Você retorna das suas expedições com a estiva repleta de 
nostalgia! — e acrescentava com sarcasmo: — Um pequeno lucro, para dizer 
a verdade, para um mercador da Sereníssima!20 

 
Também nós devemos nos sentir provocados. Provocados por esta outra forma de 

narrativa que é a literatura, que tanto tem a oferecer e contribuir para o nosso ofício de 

historiadores. Dessa forma, poderemos abaixar ainda mais nossa guarda em relação ao texto 

literário, sem abrir mão, é claro, dos postulados científicos que orientam a escrita da história. 

Conforme escreveu o historiador Durval Muniz, sempre estamos nos defendendo, 

dizendo que o nosso lado é o da verdade e o da realidade. No entanto, a ficção só acontece na 

                                                 
17 WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso: Ensaios sobre a Crítica da Cultura. Trad.: Alípio Correa de Franca 

Neto. 2.ed. São Paulo: Edusp, 2001, p. 98. 
18 BARTHES. Roland. O rumor da língua . Trad.: Mario Laranjeira. 2ª ed.São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 

04. 
19 BARROS, Manoel de. Livro sobre nada. 9ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 69. 
20 CALVINO, As cidades invisíveis. Op. Cit. p.93. 
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realidade. Por essa razão, acreditamos que os textos literários podem ser pensados como 

criadores de realidades, assim como os textos históricos. Sabemos que são muitas as 

diferenças entre história e literatura, e que elas são também muito significativas. No entanto, 

será que não podemos, justamente a partir destas diferenças, tornar as semelhanças mais 

significativas?  

 


