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Prefácio 

Reler a obra de Walter Benjamin é sempre descobrir, 

pela primeira ou pela enésima vez, a obra de Benjamin. Sem-

pre estamos lendo seus escritos de forma diferente, como se 

fossem uma completa novidade e, também, como se fossem o 

que de fato são, um patrimônio do pensamento que nos acom-

panha há muitas décadas, um repertório de inspirações exten-

samente citado, apropriado e multiplicado nas infinitas tramas 

que atravessam as reflexões sobre cultura, história, arte e polí-

tica dos nossos tempos. O Benjamin de sempre é um Benjamin 

sempre do agora, com uma capacidade incontestável de inter-

pelar cada presente, e com uma virtude quase mágica de gozar 

de uma perpétua e misteriosa atualidade. Benjamin é atual 

quando discute as formas do surrealismo, quando esmiúça os 

ovos da serpente do fascismo, quando vê nas passagens, nas 

exposições universais e nas fantasmagorias muito além do que 

um truque visual, um evento de massas ou uma estrutura ar-

quitetônica. Ou quando rememora a infância em Berlim ou es-

creve um diário na Moscou revolucionada. E continua sendo 

atual quando transforma definitivamente nossa percepção de 

Baudelaire, ou de Kafka ou de Proust ou de Blanqui. E conti-

nua sendo atual quando assiste à destruição massiva e denun-

cia a consequente impossibilidade de narrá-la, quando analisa 

a perda da aura, quando se perde e se encontra nas ruelas da 

metrópole ou quando, no momento do perigo final, esboça suas 

teses sobre a história que perduram como objetos de antiga sa-

bedoria.  

Talvez essa atualidade seja a consequência mais lumi-

nosa do método benjaminiano de interpretar o presente. Se de 

fato existe um conjectural método benjaminiano, este consiste 
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em partir de um detalhe mínimo, de um fragmento, que opera 

como um prisma onde refulgem, e por onde transitam, multi-

plicadas conexões e continuidades. Através dessas conexões, 

o ponto se transforma em figura, em mapa material, em ação e 

em tarefa a ser cumprida. A foto de um Kafka criança, o anjo 

de Paul Klee, uma parábola judaica, a tristeza de um rei diante 

do seu servo em desgraça, a prostituta que espera, as rotinas do 

colecionador, a ruína frágil e incólume, o gesto pensativo e pa-

ralisado pela melancolia em Dürer, os desenhos de Grandville 

são alguns dos tantos pontos de condensação a partir dos quais 

todo o pensamento de Benjamin se abre e paulatinamente 

tende a se desdobrar. São esses pontos também a porta de en-

trada pela quais nós leitores visitamos uma e outra vez esse 

pensamento que nos cativa.        

A atualidade de Benjamin permite que, em cada local 

e em cada circunstância histórica, seus escritos venham a ser 

recebidos de modos singulares e renovados. Por exemplo, dos 

anos oitenta até hoje, nos campos intelectuais da América do 

Sul, a obra de Benjamin permite pensar as encruzilhadas da 

democratização e as ruínas da história; ressignifica o sentido 

do progresso durante a consagração do neoliberalismo, invoca 

o materialismo dialético como instrumento de luta e ajuda a 

repensar as funções da memória e do trauma nas políticas de 

direitos humanos. Desses múltiplos entrecruzamentos, surgem 

outros tantos modos de ler a Benjamin, que iluminam a nossa 

compreensão das artes, dos fluxos da história, das forças da 

rememoração, dos horizontes da redenção, do papel dos opri-

midos, da crítica da violência, dos modos da barbárie, dos po-

deres regeneradores da espera e do sonho, das emanações da 

alegoria, das intensidades da experiência. Como leitores de 

Benjamin, também somos, nós e o nosso tempo, lidos pelas 
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páginas do filósofo, que sempre retornam para dizer outra 

coisa, para dizer algo mais. 

Leitores de Benjamin foram, antes de tudo, os autores 

dos capítulos que compõem este livro. Escritos no momento 

de um perigo, os onze ensaios reunidos nesta coletânea revi-

sam a literatura moderna e contemporânea através das ferra-

mentas e sutilezas encontradas ao longo das suas aventuras de 

interpretação e análise. Reescrevendo e refazendo os escritos 

de Benjamin, reinventam as formas de ler autores tão diversos 

entre si como João Gilberto Noll, João do Rio, Lygia Fagundes 

Telles ou J. D. Salinger. Não se trata aqui de “aplicar” deter-

minadas categorias ou conceitos, mas de recriar, a contrapelo 

das soluções lineares, outras formas de ver (e de experimentar) 

questões prementes que hoje nos desafiam: o espaço, a guerra, 

a memória, o tempo, as ficções. Bela forma de homenagear 

Benjamin, bela forma de intervir nos debates que fazemos e 

que devemos fazer neste Brasil de 2018, que parece cortejar a 

catástrofe, mas também sabe observar o passado para buscar 

com urgência outros rumos, mais compassivos, mais refulgen-

tes, mais insubmissos, da nossa história em comum.  

 

 

Alfredo Cordiviola   
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O Flâneur na cidade à luz de Walter Benjamin 

em A fúria do corpo, de João Gilberto Noll 
 

Ana Raquel de Sousa Lima 
Mestranda programa de pós-graduação em Letras – PPGEL-UFPI e Do-

cente do Instituto Federal do Piauí-IFPI. 

 E-mail: rakellanna@hotmail.com  

 

Stela Maria Viana Lima Brito 
Professora Doutora da Universidade Estadual do Piauí.  

E-mail: stelavlb@gmail.com  

 

 

Introdução 

 

Deambular pela cidade, observar os espaços, as pes-

soas e os mais variados comportamentos delas é uma ação apa-

rentemente simples. Pensar nesse caminhar em meio à multi-

dão das cidades é algo inimaginável nas sociedades modernas, 

as quais, segundo Hall (2003, p.14), “são, por definição, soci-

edades de mudança constante, rápida e permanente”. Nestas, 

as pessoas não se percebem e muito menos percebem o outro. 

Segundo Benjamin (1989, p.50), “na Paris de Baudelaire ainda 

havia balsas cruzando o Sena [...] havia o transeunte, que se 

enfia na multidão, mas havia também o flâneur, que precisa de 

espaço livre e não queria perder sua privacidade”.  

Neste artigo analisa-se na obra A Fúria do Corpo, de 

João Gilberto Noll, a figura de um flâneur inominado, transi-

tando nas ruas do Rio de Janeiro, à luz da teoria de Walter 

mailto:rakellanna@hotmail.com
mailto:stelavlb@gmail.com
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Benjamin, para responder as seguintes questões: Que relações 

existem entre o flâneur parisiense e o flâneur carioca? De que 

forma o espaço da cidade do Rio, ficcionalizada na obra, pode 

ser compreendido partindo da concepção do flâneur de Baude-

laire? 

Para Baudelaire, conforme Benjamin (1989), o flâneur 

pode ser entendido como “o homem das multidões”, enquanto 

para Edgar Allan Poe, “é acima de tudo alguém que não se 

sente seguro em sua própria sociedade. Por isso busca a multi-

dão” (BENJAMIN, 1989, p. 45). Partindo dessas definições, 

visualiza-se este “homem das multidões” como uma persona-

gem que, de forma discreta e contemplativa, caminha em meio 

à multidão com seus passos lentos, mantendo um olhar atento 

e perspicaz aos que de forma despercebida transitam entre idas 

e voltas nas ruas e calçadas da cidade. Benjamin usou como 

exemplo os cidadãos de Paris. 

Esse ser caminhante e observador perpassa por distin-

tos lugares. Assim, a partir da perspectiva dos espaços parisi-

enses, Benjamin (1989) assegura que as ruas, as calçadas, as 

praças, as galerias, as lojas e as pessoas se tonaram parte da 

vida urbana do flâneur, as quais “são caminhos cobertos de 

vidro e revestidos de mármore [...], dessas vias se estendem os 

mais elegantes estabelecimentos comerciais de modo que uma 

de tais passagens é como uma cidade”. Para o flâneur, esses 

espaços são como “um mundo em miniatura” (BENJAMIN, 

1989, p. 35), e, portanto, exigem deste um extenso tempo para 

tal contemplação. Isso faz com que ele alcance a condição de 

“um abandonado na multidão” (BENJAMIN, 1989, p. 51). No 

que se refere às pessoas, o caminhante é percebido como 

aquele que tudo sabe, sente e observa, mas ao mesmo tempo é 

um solipsista, seu mundo é largo e ao mesmo tempo pequeno, 

um verdadeiro mundo em miniatura.  
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Luciana Urbim, em seu artigo intitulado Um Olhar 

Flâneur Sobre a Cidade, argumenta que Baudelaire, como 

aponta Benjamin, percebeu em meados do século XIX que 

algo novo começava a moldar-se no horizonte da arte: a rela-

ção do artista com o espaço urbano, ambiente ainda em forma-

ção, fruto das conquistas industriais que davam à cidade as-

pectos de um futuro que chegou rápido demais. Este novo 

mundo pedia outro olhar, urgente e necessário aos moradores 

da cidade. Nesse contexto, emerge a figura do andarilho junto 

à experiência da modernidade, o qual se amalgama aos espaços 

das ruas e a eles contempla com um certo ar nostálgico, um 

sentimento de transformação, de uma constante mudança. 

Ainda sobre a figura do flâneur, Sérgio Massagli 

(2008, p.56), no artigo Homem da multidão e o flâneur no 

conto o homem da multidão de Edgar Allan Poe, comenta que 

para Baudelaire, “há a beleza duradoura nos fenômenos, que 

permanecem através de diferentes épocas, e há a beleza do aci-

dental, do instantâneo”. Tal menção é compreendida como 

uma certa aporia às mudanças. Ele assevera ainda que “essa 

última beleza (a da modernidade) para ser digna de se tornar 

antiguidade, deve ser extraída pelo artista com todo o mistério 

que a vida humana coloca nela involuntariamente” (Baudelaire 

2001, p. 110). Tais menções possibilitam um sentimento de 

brevidade do acidental, que se desdobra no espaço, nas cons-

truções ininterruptas e mutantes de prédios e ruas, das quais o 

andarilho tem conhecimento e guarda na memória. 

No que diz respeito à obra A Fúria do Corpo, Guima-

rães (2013) argumenta acerca dos lugares pelos quais os anda-

rilhos da obra, o narrador inominado e sua companheira deno-

minada de Afrodite, vagueiam. Ele afirma que existe uma 

“predileção de contextualizar as personagens nos lugares dife-
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rentes dos frequentados pelo cidadão comum das grandes ci-

dades, como o trabalho, o transporte público, a casa, o templo, 

os espaços de lazer etc”. (GUIMARÃES 2008, p.102). Isso 

constitui uma tendência na obra de Noll, na qual a maioria dos 

seus personagens são fracassados e marginalizados, algo fre-

quente nos romances-reportagem da década de 70, como em A 

infância dos mortos, que inspirou o filme Pixote.  

O próprio anonimato do narrador expande a constitui-

ção marginal causada pelo espaço em transformação: “o meu 

nome não nas ruas de um tempo onde dar o nome é fornecer 

suspeita [...] o meu nome de hoje poderá não me reconhecer 

amanhã”. (NOLL, 2008, p. 9). Esse apagamento é típico do 

espírito das massas que compõem a multidão urbana. Daí a es-

colha de uma cidade como o Rio de Janeiro, e não lugares me-

nores e alternantes que caracterizariam a narrativa de viagem. 

O mundo das ruas é o local de encontro, mas também o dormi-

tório. 

 

O Flâneur Carioca e suas Andanças 

 

“Um homem e uma mulher se reconhecem em plena 

Atlântica, não termos pouso nem casa não importa, aqui co-

meça o esplendor de uma miséria, seguirmos é só isso” 

(NOLL, 2008, p. 10). Em passagens como essa, além da des-

crição das desigualdades econômicas, a remissão à condição 

existencial flerta com os locais onde o narrador escolhe para 

realizar seus atos de amor e desespero. Essa forma adotada ex-

pande a ideia inicial do flâneur e transmite algo mais que o 

encanto e a fugacidade simbolizada pelas vitrines e sua ligação 

com o consumo e as vidas projetadas nos outdoors. 

Esse fato se coaduna com opinião de Foucault sobre os 

espaços (1984, p. 411), o qual assevera viver-se “na época do 
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simultâneo, da justaposição, do próximo e do longínquo, do 

lado a lado e do disperso.” Ainda que este lado a lado não seja 

físico como no caso de Afrodite, que se distancia do seu com-

panheiro miserável ao longo da narrativa, permanece em suas 

reminiscências: “Que falta senti de Afrodite depois do encon-

tro com o homem. Ela era meu único cúmplice diante desse 

quadro” (NOLL, 2008, p. 107).  

Tais características, que são indicadas por Foucault, 

derivam das modificações da tradição, que mantinham o sig-

nificado das coisas e dos espaços em estruturas estáveis. Se se 

pensar no mundo da Divina Comédia e comparar essa forma 

de vida1 com a dos homens contemporâneos, o espaço é apenas 

um dos aspectos da realidade que foi atingido pela Seculariza-

ção. 

Nesse contexto, o sujeito rompe com tradições oriun-

das de gerações e passa a buscar sua liberdade, a ter outros 

horizontes, em meio a isso Benjamin (1989, p.36) menciona 

que “antes do desenvolvimento dos ônibus, dos trens, dos bon-

des [...] as pessoas não conheciam a situação de terem de se 

olhar reciprocamente, por minutos, ou mesmo por hora a fio 

sem dirigir a palavra umas às outras”. Essas menções susten-

tam o pensamento de que a modernidade e a urbanização pos-

sibilitaram mudanças tanto no indivíduo como em seu com-

portamento social.  

Dessa forma o homem passa a ter a necessidade de ter 

mais sociabilidade, de olhar mais para o outro, de percebê-lo e 

ser percebido, ainda que este outro seja um andarilho, um va-

gabundo ou um miserável.  

                                                 
1 Aqui usado no sentido atribuído por Wittgenstein ao associá-lo a uma 

forma de linguagem. Como Foucault era um estruturalista, essa concepção 

não fugiu de suas análises. É bem sabido que ele foi um historiador, no que 

possível, próximo dos modelos dos Annales. 
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E estamos nós dois aqui sem qualquer apetên-

cia diante da galinha que roda e roda e roda 

tostada atrás dessa vitrina, ao contrário, olha-

mos a galinha com quem olha um defunto na 

cremadeira, e isso nos deixa segundos enoja-

dos, caminhamos pelas calçadas de Copaca-

bana com a leveza de dois príncipes com a nu-

trição dos deuses. (NOLL, 2008, p.19) 

 

Vislumbra-se através do olhar da personagem uma ape-

tência à comida conotada pela imagem da galinha, uma vez 

que a fome é um elemento fulcral na vida destes. Tal contem-

plação remete ao poema Os Olhos dos Pobres de Baudelaire, 

no qual a família pobre contempla no bulevar parisiense o café 

dos enamorados. Mostrando assim a diferença sócioespacial 

expressa pela rápida urbanização onde o pobre marginalizado 

da periferia e o burguês se encontram no mesmo local e ao 

mesmo tempo distantes. Assim, a relação aos bulevares parisi-

enses do flâneur emerge de uma contradição, pois para este “as 

galerias, as lojas e as pessoas se tornaram parte da vida urbana 

do flâneur” (BENJAMIN, 1989, p.51). Para o flâneur carioca 

e sua companheira de andanças, as vitrines lhes trazem o incô-

modo da rua, de um ser que não representa nada em meio à 

multidão, do sentir fome e não poder matá-la. Compreende-se 

que nesse contexto é inverossímil ter a rua como a conotação 

do refúgio da casa.  

Sobre a citação acima, observa-se a condição degra-

dante do corpo, o cheirar mal entre os transeuntes e a insegu-

rança diante da violência propagada e vista a partir da fala do 

narrador. Tal insegurança é sentida pelo flâneur carioca, que 

relata: “sabemos que essa paz é provisória para quem vive na 

última lona como nós dois, na rua, uma bala pode estar via-

jando em nosso encalço”. Para Baudelaire, “o flâneur é acima 
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de tudo alguém que não se sente seguro em sua própria socie-

dade”. (BENJAMIN, 1989, p.45).  

Trazendo a metáfora do herói ao flâneur carioca, não-

nominado e sua companheira, pode-se encontrar nele um herói 

urbano, que mais do que contemplar a cidade de forma atem-

poral, supera os seus desafios, vivendo em meio à insegurança, 

à fome, à criminalidade e às incertezas. Benjamin argumenta 

que, segundo Baudelaire, “O herói é o verdadeiro tema da mo-

dernité. Isso significa que para viver a modernidade é preciso 

uma formação heroica” (BENJAMIN 2000. p,10). Portanto, o 

herói moderno tem que superar desafios sociais provenientes 

da urbanização. 

 
sabemos que essa paz é provisória para quem 

vive na última lona como nós dois, na rua, uma 

bala pode estar viajando em nosso encalço, o 

Esquadrão da morte pode ver em nós carne 

própria de presunto, estamos sem banho, o 

cheiro que exalamos embora sem o aparato do 

fedor é qualquer coisa de rude, perigoso, ma-

téria viva sem fingidas fragrâncias, a bala pode 

estar se aproximando do alvo e nada valerá a 

nutrição do pão...(NOLL,  2008, p.19) 
 

...de repente mais nada, silêncio total: tiraram 

a venda, o capuz, olhei em volta e vi um beco 

de casas velhas, me empurraram pra fora do 

carro, caí na calçada e o carro se foi [...] uma 

velhinha veio numa janela, me olhou, me 

achou talvez um bêbado diurno, era talvez o 

meio da tarde, a velhinha soltou a janela com 

um olhar desgostoso, mas eu ia caminhando 

por aquele beco... (NOLL, 2008, p.71-72). 
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O sentimento de abandono e a insegurança social são 

vistos a partir dos sofrimentos urbanos do flâneur carioca, a 

ausência de paz em si mesmo, ou seja, falta de segurança, sen-

sação necessária para se viver no espaço dos caminhantes. O 

não ser ninguém por viver entre ruas e calçadas é percebido na 

menção da personagem quando ela sinaliza que: “uma velhi-

nha veio numa janela, me olhou, me achou talvez um bêbado 

diurno, era talvez o meio da tarde, a velhinha soltou a janela 

com um olhar desgostoso”. Tal ação permite uma percepção 

do descaso ao ser humano em meio à multidão. Vislumbra-se, 

com isso, uma crise urbana relacionada à sensação de não ine-

xistência dos andarilhos em meio ao espaço urbano ficcionali-

zado na obra e o surgimento do novo herói fora dos padrões 

clássicos, mas sim um herói que busca sua sobrevivência em 

meio às contradições sociais.   

Lefebvre (2016, p.75) denomina este momento de 

“crise da realidade urbana”.  
 

E por Copacabana vagamos três dias e três 

noites dormimos às vezes na praia, encontra-

mos dois pães cristalizados numa lata de lixo, 

os turistas argentinos, americanos, franceses, 

alemães enchiam as ruas, eu e Afrodite fica-

mos fregueses de um boteco na Leopoldo Mi-

guez, o dono foi com nossa cara e nos dava 

cachaça de graça, conversávamos sobre as 

aflições do calor, à tarde rodávamos as mesas 

dos bares da atlântica e pedíamos dinheiro as 

turistas, esmolávamos, alguns nos jogavam al-

guns trocados, outros nem nos olhavam e 

muito menos nos ouviam por medo do nosso 

estado esmolambado.(NOLL, 2008, p.144) 

 

Identificam-se seres que não têm um espaço de referên-

cia acolhedor como a casa: “vagamos três dias e três noites 
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dormimos às vezes na praia”. O que não permite uma relação 

à conotação da casa a qual Bachelard (1988) considera como 

“nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, 

nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cos-

mos em toda a acepção do termo. Até a mais modesta habita-

ção, vista intimamente, é bela”. Ele assevera ainda que “a casa 

é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões 

de estabilidade” (BACHELARD, 1988, p. 120). Estabilidade 

e aconchego são sentimentos não sentidos pelas personagens 

durante esta flânerie adversa. 

Esse contexto permite um olhar acerca das diferenças 

sociais encontradas na sociedade moderna. Segundo Lefevbre 

(2016, p.77), a cidade é uma mediação entre uma ordem pró-

xima e uma ordem distante, é “enquanto medição, a cidade 

também é o local onde as contradições da sociedade conside-

rada se manifestam, como, por exemplo, aquelas entre o poder 

político e os diferentes grupos os quais esse poder se estabe-

lece.” (LEFEBVRE, 2016, p.78) 

 Nessa perspectiva apontada de contradições, vislum-

bra-se através das expressões das personagens a presença de 

divergências sociais. Isso pode ser visto a partir da necessidade 

do ser inominado e sua Afrodite ao vaguearem em meio à mul-

tidão das calçadas cariocas em busca de alimentos: “pedíamos 

dinheiro as turistas, esmolávamos, alguns nos jogavam alguns 

trocados, outros nem nos olhavam e muito menos nos ouviam 

por medo do nosso estado esmolambado”. (NOLL, 2008, 

p.144).  

Sem ter o mínimo do necessário a uma digna vivência, 

observa-se que esses são seres que, em meio às ruas e calçadas, 

conduzem suas vidas, de forma que não se identificou na nar-
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rativa nenhuma solução para possíveis mudanças socioeconô-

micas, ou seja, possibilidade de redução das contradições en-

contradas nas cidades urbanizadas.  

 

Considerações finais  

 

 A obra A Fúria do Corpo é uma narrativa que permite 

uma análise acerca das relações sociais do homem com o es-

paço, representado aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Ao se 

pensar a figura do flâneur, é possível visualizar a contempla-

ção, mesmo que imaginária, de um Rio de Janeiro passível de 

belezas, entretenimentos, transeuntes entre muitas outras coi-

sas que se podem desfrutar nela.  

Visualiza-se na narrativa a cidade do Rio de Janeiro 

ficcionalizada, que expressa as consequências da moderna ur-

banização. As personagens são descritas de forma natural e 

mais realista possível. Observa-se isso tanto nas personagens 

como nos espaços por onde elas perambulam. 

Assim, identifica-se contrariedade na figura do flâneur, 

pois esta personagem parisiense contempla sua cidade de 

forma atemporal, aparentemente é um ser socialmente aceito e 

que não sofre com problemas sociais tão degradantes como o 

flâneur carioca de Noll. Na figura parisiense nota-se a neces-

sidade de um certo descompromisso com o tempo, para que 

este contemple as pessoas, as coisas, as ruas, as galerias. En-

quanto que na carioca, o herói das ruas corre contra o tempo, 

em busca de comida, de alguém que a observe em meio à mul-

tidão.  

Na narrativa de Noll, o flâneur é visto dentro de uma 

perspectiva contrária à original parisiense; o carioca é tido 

como um ser marginalizado e degradante. As ruas, o lixo, as 
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esmolas dos turistas fazem parte do seu cotidiano. Suas únicas 

contemplações estão nas vitrines de comidas e nos botecos 

onde eles transitam continuamente em busca de sanar a fome 

e a sede. Mostrando assim aspectos divergentes entre o flâneur 

parisiense e o flâneur carioca a partir do pressuposto de que o 

parisiense contempla através de seus devaneios a cidade de Pa-

ris enquanto o Carioca não tem tempo a tal contemplação, pois 

estes vagueiam em busca de sobreviver em meio à multidão, à 

insegurança, ao descaso social. 

A segregação da pessoa em meio ao espaço é fulcral 

nesta obra, estes seres podem ser perscrutados como verdadei-

ros animais sociais que lutam em uma floresta (a sociedade ur-

bana moderna). Dessa forma, a beleza da cidade com suas exu-

berantes paisagens, as pessoas e seus calçadões são aquilo que 

menos o flâneur carioca pode contemplar, pois está sempre em 

busca de sobrevivência. Assim, “a cidade também é o local 

onde as contradições da sociedade considerada se manifes-

tam”. (LEFEVBRE, 2016, p.78). Destarte, observa-se um es-

paço do Rio ao qual o flâneur carioca está imerso, verossímil 

ao parisiense no que se refere à urbanização trazida pelo ad-

vento da industrialização.  

Esta análise aponta para uma contradição acerca das 

imagens da figura do flâneur no que se refere à contemplação 

em meio à multidão das personagens e o contexto do espaço 

em que estas perambulam. Nesse sentido, visualiza-se o flâ-

neur carioca como um andarilho marginal e ao mesmo tempo 

um herói da sociedade moderna, pois os medos e as adversida-

des do espaço urbano são consequências naturais às quais o 

flâneur marginalizado sofre invisível à sociedade. 
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Introdução 

 

Um calor danado dentro de um Hudson que percorre as 

ruas de Paulo Afonso. Dois homens escutam um outro contar 

sua vida em frases ligeiras, cheias de um vocabulário macho, 

de um estoicismo que não conheceu nem a gregos ou romanos. 

Assim inicia Sargento Getúlio, obra herdeira do estilo rosiano, 

e que, todavia, é um romance com mais vigor heroico e dra-

mático que a carga idílica e cavaleiresca das obras do autor 

mineiro. História de aretê, virtude dos guerreiros homéricos e, 

no entanto, peça dramática, circunscrita a um momento de 

crise, onde o conflito narrativo se estende através de digressões 

mailto:andre.pinheiro@yahoo.com.br
mailto:victopaulo16@hotmail.com
mailto:rrparker7@gmail.com


24 

 

 

 

e cortes cênicos.  

Sua estrutura pode ser considerada moderna, mas seu 

narrador carrega, contudo, a tradição oral e a literária. Apontar 

um ponto como motivo de êxito dessa obra parece arriscado, 

mas pretendemos seguir uma rota que compreenda a experiên-

cia humana como engrandecedora do efeito estético. Essa pode 

não ter sido a intenção de Walter Benjamin em O narrador, 

mas esse apontamento tende a perseguir a leitura do texto 

quando o alemão tenta indicar a queda da experiência ao apa-

gamento do narrador nas obras literárias, naquele momento 

tendente mais para arquitetura técnica do enredo. 

Partindo de Benjamin e seguindo por Lukács veremos 

que entre os dois há aquilo que o último denominou de anti-

capitalismo romântico, uma tendência a notar na modificação 

da tradição a voragem de um sistema produtivo. Apesar de uns 

teóricos não mencionarem diretamente nos textos a seguir uti-

lizados o fenômeno capitalista, é sabido a atitude marxista a 

que estão aliados. Em um veremos a crítica a imprensa, a in-

formação; em outro, o rompimento das esferas metafisicas de 

uma ordem cultural. Sargento Getúlio é um texto que possui o 

melhor do exposto pelos dois quanto as “boas” obras. Bakhtin 

junta-se a esse páreo para equilibrar a análise e corroborar com 

o discurso de O narrador. 

 

Tradição oral e literária 

Ao comentar sobre o declínio da experiência e do nar-

rador, Walter Benjamin deixa claro que discute sobre litera-

tura. O alvo da sua discussão é Nikolai Leskov e sua ligação 

com a narrativas orais da Rússia, uma tradição a que ele não 

era o único a estar unido. Leskov – isso não diz Benjamin – é 
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um escritor que está em um período no qual os temas e as for-

mas da prosa russa estão se transformando entre as raízes ro-

mânticas e a cultura do realismo que está surgindo na vizi-

nhança a oeste. Os grandes escritores russos ainda estavam ali-

ados a essa linha, lembre-se de Gógol e Pushkin, ou o trabalho 

feito por Afanasyev semelhante ao dos irmãos Grimm.  

O objetivo de Benjamin, contudo, é assumir que a ex-

periência humana contida no ato narrativo está ameaçada, e 

isso desde a criação do romance, pois este haveria eliminado o 

contador de histórias. O que não é compreensível imaginar 

como a Odisseia teria nos alcançado sem a existência da es-

crita, esta sim a responsável pelo fim da cultura ágrafa e não a 

forma da prosa inventada pelos burgueses. Não se pretende ser 

anacrônico ao falar sobre o crítico, mas esse fato aparenta ser 

claro. O narrador é um recurso inexorável nas grandes obras 

em prosa e a experiência pode contribuir para essa grandeza. 

Apesar do que afirma Benjamin, o narrador não estava 

desaparecendo, mas se transformando. O seu sumiço apagaria 

uma boa parte da literatura do mapa das artes. O seu contador 

viajante ou o homem da aldeia que via a tudo agora não estava 

com pessoas ao redor ouvindo, mas estavam ali nos livros. Se-

ria a leitura uma experiência solitária? Sim, mas leitores com-

partilham o que leem, não guardam apenas para si. A tradição 

oral sobrevive no papel e acompanha a dinâmica da vida, mu-

dando para que o tempo não a engula e a torne em tédio. Ora 

está mais próxima da forma passada, ora não. Nesse ir e vir ela 

permanece. 

O narrador parece compartilhar da mesma atitude se-

guida por A teoria do romance, de Lukács, ao ponto do escritor 

do primeiro texto citar o do segundo. Há nos dois uma espécie 

de nostalgia da tradição, seja a popular para um ou a clássica 

para outro. Se tratando desse ponto é difícil desemaranhar 
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onde a tradição literária se entrelaça com a oral, de modo que 

a segunda tenha desembocado na primeira. Benjamin não se 

dedica a dizer isso e o que Lukács escreve não dá detalhes so-

bre o narrador, mas figura entrevê-lo na imanência anterior a 

filosofia. Tentaremos mostrar essa relação que rememora a or-

dem do mito. 

 

A experiência 

 

O texto de Benjamin é uma crítica a um contexto so-

cial, o do período das guerras e da urbanização em maior es-

cala, o da imprensa massiva e desinteressada nas experiências 

de vida das pessoas, tempo marcado pelo trauma e a morte sur-

gidos com o convívio bélico. Em meio a essa situação era de 

esperar que a imagem do narrador fosse posta de lado, e com 

ele o aprendizado reelaborado por gerações. A partir disso é 

construída a relação entre narrador e erfahrung1. 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é 

a fonte a que recorreram todos os narradores. 

E, entre as narrativas escritas, as melhores 

são as que menos se distinguem das histórias 

orais contadas pelos inúmeros narradores anô-

nimos. Entre estes, existem dois grupos, que 

se interpenetram de múltiplas maneiras. 

(BENJAMIN, 1994, p. 198) [grifo nosso] 

 

Notavelmente, o crítico alemão associa a qualidade de 

                                                 
1 É interessante observar a analogia construída pelo crítico alemão, porque 

o termo erfahren significa “ir, viajar”, enquanto erfahrung representa o re-

sultado dessa ação, daí sua correspondência com o latim experiencia, ex- e 

-peritus, conhecimento de fora. 
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um texto à proximidade com a narrativa oral e isso está direta-

mente ligado à experiência transmitida. Para o crítico, se uma 

obra não possui essa construção, ela enclausura o sujeito em 

uma individuação empobrecedora, já que a formação do indi-

víduo envolve um processo contínuo entre o coletivo e o par-

ticular. A narrativa, além de moralizante, deveria ser útil.  

 
O senso prático é uma das características de 

muitos narradores natos. Mais tipicamente que 

em Leskov, encontramos esse atributo num 

Gotthelf, que dá conselhos de agronomia a 

seus camponeses, num Nodier, que se preo-

cupa com os perigos da iluminação a gás (...). 

Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira 

narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de 

forma latente, uma dimensão utilitária. Essa 

utilidade pode consistir seja num ensinamento 

moral, seja numa sugestão prática, seja num 

provérbio ou numa norma de vida - de qual-

quer maneira, o narrador é um homem que 

sabe dar conselhos. (BENJAMIN, 1994, p. 

200) [grifo nosso] 

 

 Aqui, esse motivo lembra o dos mitos tribais de origem 

de algo que também ensina como alcançar ou usá-lo. Esses as-

pectos depois nos levarão a Lukács, ao ensaio sobre a transfor-

mação da forma épica, de como ocorrerá o transbordamento da 

imanência da vida para a transcendência do essencial para um 

espaço fora do raio de ação humano. Ao longo de seu ensaio, 

Benjamin vai elaborando essas alusões sobre sua opinião, algo 

que é enfatizado na citação a seguir. 

 
O conselho tecido na substância viva da exis-

tência tem um nome: sabedoria. A arte de nar-

rar está definhando porque a sabedoria - o 
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lado épico da verdade - está em extinção. Po-

rém esse processo vem de longe. Nada seria 

mais tolo que ver nele um "sintoma de deca-

dência" ou uma característica "moderna". Na 

realidade, esse processo, que expulsa gradual-

mente a narrativa da esfera do discurso vivo e 

ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que 

está desaparecendo, tem se desenvolvido con-

comitantemente com toda uma evolução secu-

lar das forças produtiva. (BENJAMIN, 1994, 

p. 200-201) [grifo nosso] 

 

Apesar de falar sobre tipos de narradores, um que viaja 

e o outro que fica em sua terra, Benjamin usa uma palavra es-

pecifica: épico. Para os que estudaram romantismo, e prova-

velmente Hegel, como ele e Lukács devem ter feito, esse gê-

nero correspondia a forma da construção mais objetiva dos fa-

tos da vida, diferindo do lírico, subjetivo e o dramático, síntese 

de ambos, subjetivo-objetivo1. É certo que no épico já deveria 

estar a origem do drama, mas se reconhece nele uma domi-

nante maior da narração, da objetividade e talvez por isso a 

forma que expressa a sabedoria de uma comunidade, de um 

conjunto de experiências. Jorge Luis Borges, por exemplo, 

gostava de lembrar que Alexandre da Macedônia dormia com 

um exemplar da Ilíada, a suma da virtude do homem grego, 

guerreiro e sábio. Os tempos modernos aliados ao sistema ca-

pitalista foram os responsáveis por esse declínio do narrador. 

Após mais uma citação, partiremos para uma analogia com A 

teoria do romance. Vejamos a seguinte passagem: 

 

O narrador retira da experiência o que ele 

                                                 
1 Assim detalha Wolfgang Kayser, que todavia propõe um diferenciação 

distinta, misto de estilística e temática. 
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conta: sua própria experiência ou a relatada 

pelos outros. E incorpora as coisas narradas 

à experiência dos seus ouvintes. O romancista 

segrega-se. A origem do romance é o indiví-

duo isolado, que não pode mais falar exem-

plarmente sobre suas preocupações mais im-

portantes e que não recebe conselhos nem 

sabe dá-los. (BENJAMIN, 1994, p. 201) 

 

Benjamin descreve o romance como responsável por 

apartar a figura do narrador do contato com o público em geral, 

por ver nele uma experiência solitária. Essa mesma opinião em 

outro ponto, corrobora com a ideia de Lukács de que o ro-

mance substituiu a epopeia, porém aquele não mantinha a co-

esão que esta teria com a estrutura de mundo a que pertencia. 

Apesar de pretender essa coesão entre “essência e vida”, o que 

o romance conseguiu foi apenas herdar os ideais da formativi-

dade objetiva da épica, encontrada em uma cultura integrali-

zada, ainda visível em Dante, mas já em rompimento devido a 

divisão entre os dois termos acima em aspas, efetivada pela 

filosofia que relegou a essência a um locus transcendente – o 

tópos noetós. De certa maneira, a visão possuída pelos dois 

autores sobre o gênero não é tão distinta. O conceito que 

Lukács usa, diferentemente da experiência, é o de totalidade. 

 

A totalidade 

 

Ao escrever A teoria do romance, Georg Lukács pre-

tendia desenvolver a transformação histórico-filosófica dos 

gêneros referentes a forma épica. Para apresentar este pro-

cesso, o autor utilizou-se de um esquema, para o qual a socie-

dade grega seria o exemplo, modelo e em que a epopeia, a tra-

gédia e a filosofia fossem os pontos da transformação. Em sua 
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proposta, o teórico húngaro fez da relação entre essência e vida 

a chave interpretativa para compreender as mudanças na forma 

épica, forma que culminaria no romance, gênero que substitui-

ria a epopeia. 

Segundo Lukács (2009, p. 26), no mundo no qual a 

epopeia vigorava, o homem ainda não conhecia o afastamento 

entre vida e essência, aquela estava diluída nesta a tal ponto 

que essa relação se assemelhava ao par empirismo e idealismo, 

no qual o empírico ocupa o ideal, o que remete à idade poética 

proposta por Vico1, de “infância da humanidade” e a que o 

próprio Lukács parece descrever: 
 

Quando a alma ainda não conhece em si ne-

nhum abismo que a possa atrair à queda ou a 

impelir a alturas ínvias, quando a divindade 

que preside o mundo e distribui as dádivas 

desconhecidas e injustas do destino posta-se 

junto aos homens, incompreendida mas co-

nhecida, como o pai diante do filho pequeno, 

então toda a ação é somente um traje bem-ta-

lhado da alma. (LUKÁCS, 2009, p. 26) [grifo 

nosso] 

 

Nesse momento, a figura do herói encarna mais que um 

                                                 
1 Em A ciência nova (1725), Giambattista Vico, apresentou sua filosofia da 

história humana, a qual iria do pensamento sensorial para o pensamento 

abstrato. Diferentemente deste, Lukács não vê isso como algo louvável, 

mas sem poder ser de outro modo, devendo ser aceito e necessário para que 

a forma logre êxito e não redunde numa plataforma subjetiva do mundo. O 

romance deve dar conta disso após o rompimento das esferas metafísicas 

da cultura grega. Essa ideia de Vico antecipou em muito a formação do 

romantismo, que terá enquanto influência decisiva o classicismo grego, do 

qual possui uma ampla “nostalgia”, e em que ao aceitar como ideal, acabou 

por afastar a vida, legatária do sentido para a forma. 
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próprio eu, ele representa toda uma comunidade. Ele não en-

frenta a problematização da identidade, suas aventuras são a 

realização de uma ordem a priori, na qual ele dá espaço a ple-

nitude da sua história, de tal modo que nem o tempo pode afe-

tar a sua essência, não pode apartá-lo da via a qual lhe foi des-

tinada pelos deuses. Aqui, “o grego conhece somente respos-

tas, mas nenhuma pergunta, somente soluções (mesmo que 

enigmáticas), mas nenhum enigma, somente formas, mas ne-

nhum caos” (idem, p. 27). Essa é a realidade da epopeia, ela 

decorre de que 
 

a conduta do espírito nessa pátria é o acolhi-

mento passivo-visionário de um sentido pron-

tamente existente. O mundo do sentido é pal-

pável e abarcável com a vista, basta encontrar 

nele o locus destinado ao individual. O erro, 

aqui, é questão somente de falta ou excesso, de 

uma falha de medida ou percepção. (Idem, p. 

29) 

 

O erro, a hamartía grega, a que o autor faz referência, 

demonstra como o mundo da epopeia ainda não era problemá-

tico. Essa falha devia ser compensada, mesmo que para isso o 

destino de outros homens fosse afetado. No entanto, a estrutura 

de sentido do mundo devia permanecer: os deuses ainda cami-

nhavam ao lado dos homens, sem haver uma transposição des-

tes para um lugar apartado. Não havia ocorrido ainda o desen-

lace entre a estrutura ética e a metafísica. Este é o motivo de 

Lukács afirmar que a epopeia respondia a pergunta “como 

pode a vida tornar-se essencial?”. O que dizia respeito “a ima-

nência do sentido à vida”, fato que começou a modificar-se 

com a criação da tragédia.  

Com esta, tem início o desenlace acima apontado. 

Nela, o herói entra em embate com o destino e após a essa luta, 
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na qual a personalidade, sua essência, é trazida a luz, o herói 

aceita a resolução daquele. A tragédia 

 
põe em cena seus heróis como homens vivos, 

em meio a uma massa circundante presa sim-

plesmente à vida, de modo a fazer com que, do 

tumulto de uma ação onerada pelo peso da 

vida, resplandeça pouco a pouco o claro des-

tino; de modo a fazer com que, por meio de 

sua flama, tudo o que é meramente humano re-

duza-se a cinzas, para que então a vida nula 

dos simples homens dissipe-se na nulidade, 

mas as afeições dos heroicos sejam calcinadas 

em paixões trágicas, e estas os retemperem em 

heróis sem escórias. Com isso, o heroísmo tor-

nou-se polêmico e problemático; ser herói não 

é mais a forma natural de existência da esfera 

essencial; antes, é o elevar-se acima do que é 

simplesmente humano, seja da massa que o 

circunda ou dos próprios instintos. (Idem, p. 

41) 

 

Essa estrutura, na qual a vida é purgada, altera a ordem 

entre vida e essência e dá a conhecer a retirada da imanência 

de sentido que havia de uma para a outra. O afastamento desta 

decorre do destaque feito do herói através de um recorte da 

vida, sendo sua identidade constituída na trama e o elemento 

numinoso posto em questão. Ao contrário da pergunta a qual a 

epopeia era a resposta, a tragédia apresentava outra: “como a 

essência pode tornar-se viva”. Tomando por apoio um texto de 

J.-P. Vernant (2008), somos levados a ver que essa transfor-

mação decorre porque a tragédia além de distanciar-se dos mi-

tos, 

 
questiona-os, confronta os valores heroicos, as 
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representações religiosas com os novos modos 

de pensamento que marcam o advento do di-

reito no quadro da cidade. As lendas dos he-

róis, com efeito, ligam-se a linhagens reais, a 

génē nobres que, no plano de valores, de prá-

ticas sociais, de formas de religiosidade, de 

comportamentos humanos, representam para a 

cidade justamente aquilo que ela teve que con-

denar e rejeitar, contra o que teve que lutar 

para estabelecer-se mas também aquilo a partir 

do que se constituiu e com o que permanece 

profundamente solidária. (VERNANT; VI-

DAL-NAQUET, 2008, p. 4) 

 

A tragédia enquanto drama foi o lugar no qual a refle-

xão mediada pelo diálogo permitiu ao homem expor sua inte-

rioridade e solidão – às vezes aproximando-se do lírico –, as-

sim também o modelo para superação dos problemas sociais 

da polis. Nela, os heróis da epopeia não continuam a ser o mo-

delo justo, dando lugar a um sujeito diante de um problema. 

Em sua forma existe uma resolução, porque o destino paira so-

bre a essência e sustenta a representação do mundo. Deste 

ponto, para a filosofia apropriar-se do imanente como trans-

cendente foi apenas um estalo. Ela apartou por completo a ima-

nência do sentido à vida e a transportou para o mundo das 

ideias. Essa ação seria responsável por evitar que a epopeia 

continuasse sendo uma forma exercível. Contudo, ao filósofo 

ainda seria possível granjear a unidade com o transcendental, 

bastando que perseguisse a conduta do homem sábio. Este, to-

davia, é 

 
o último tipo humano, e seu mundo é a última 

configuração paradigmática da vida que foi 

dada ao espírito grego. A elucidação das ques-
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tões que condicionam e sustentam a visão pla-

tônica não rendeu novos frutos: o mundo tor-

nou-se grego no correr dos tempos, mas o es-

pírito grego, nesse sentido, cada vez menos 

grego. (LUKÁCS, 2009, p. 33) 

 

Com esse cada vez menos, o autor nos indica não só a 

futura atitude do Romantismo, do Teatro clássico francês, 

como a do Romance realista e das obras modernistas, na qual 

o sujeito passa a ser o principal alvo da narração, a sua cons-

trução problemática pelo desencontro entre a essência e a vida, 

sendo emblemático dessa postura A educação sentimental, de 

G. Flaubert. 

 

A epopeia e o romance 

 

Se a tragédia conseguiu manter-se na linha da qual sur-

giu, sem conceder a grandes maleabilidades, desembocando 

no drama moderno, o mesmo não pode ser dito da epopeia. 

Esta foi concebida numa ordem onde a totalidade estava diri-

gida pelo princípio de adequação ética entre o ato do sujeito 

formador (escritor) e a forma adotada. A subjetividade estava 

equilibrada com a objetividade da representação, daí a ideia de 

imanência de sentido à vida. Entre a fase final do homem grego 

e o início da baixa Idade Média, algo desse equilíbrio seria 

conservado. A imanência seria transferida para outra esfera, 

mas nesta estaria certa a sua realização, encontrando o homem 

o entrelaçar entre vida e essência.  

A experiência terrena encarnaria a posteriormente ad-

mitida no romance, entre dissonância entre o eu e o mundo, 
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mas ter-se-ia como certa no mundo transcendente. Essa é a re-

alidade de Dante, a fase transicional para o romance moderno. 

Nela, o indivíduo não se abandona a imanência, mas que na 

própria tragédia, aqui, a personagem resiste em sua individua-

lidade, mesmo após o reconhecimento da condição na qual 

está. Temos um exemplo maior disso nas personagens secun-

dárias1, pois Dante, apesar de pôr-se enquanto sujeito, em-

blema o homem medieval, conseguindo conter a subjetividade 

para expressar de forma objetiva a ordem de seu mundo, sem 

fazer disso uma convenção conforme faria o romance ao enca-

rar a fragmentariedade do mundo: 

 

Da mesma maneira que a totalidade da estru-

tura transcendental do mundo é um a priori 

predeterminado, abrangente e doador de sen-

tido para todo o destino individual, assim tam-

bém a intelecção progressiva desse edifício, de 

sua estrutura e de sua beleza - a grande expe-

riência do peregrino Dante - tudo envolve na 

unidade de seu sentido agora revelado: o co-

nhecimento de Dante transforma o individual 

em parte integrante do todo, as baladas em 

cantos de uma epopeia. Mas é apenas no além 

que o sentido desse mundo tornou-se imedia-

tamente visível e imanente. (Idem, p. 59-60) 

 

                                                 
1 Em Mimesis, no capítulo intitulado Farinata e Cavalcante, ao apresentar 

um trecho do canto em que as duas personagens aparecem, o crítico alemão 

contextualizando a obra e detalhando os versos, demonstra a interioridade 

daqueles dois sujeitos, não diminuídas pela atmosfera do inferno. Esse 

texto, bem como Dante: poeta do mundo secular, explicam bem a transição 

a qual Lukács entende enquanto mudança da totalidade para fragmentação. 
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Como apontando acima, Dante contém ainda a interio-

ridade, mas essa atitude deixa escapar um pouco da individua-

lidade insurgente, conseguindo, contudo, através de uma estru-

tura “arquitetônica” orquestrar a organicidade da epopeia, ex-

tinta com o mundo grego. Sua obra é quase uma atmosfera pi-

tagórica contendo o discurso lírico dos sujeitos com a qual 

trava contato em sua caminhada rumo a Beatriz, para quem 

parece ter criado todo o itinerário na esperança de um encontro 

negado, descrito nas páginas da Vita Nuova1. Essas passagens 

expõem a transição de um mundo integrado, no qual vida e 

essência não atingiram o afastamento que compõe a condição 

fragmentária da realidade romanesca e em que a ideia inte-

grada a matéria não se transformou em ideal, devir que ignora 

o a priori das ações da épica grega e medieval. 

Sendo Dante o último representante dos círculos meta-

físicos integrados a ética, a forma subsequente teria que dar 

conta de uma ordem social na qual a transcendência foi posta 

em questão. Como a épica diz respeito ao eu empírico e não ao 

eu inteligível do drama, no qual a vida surge enquanto quin-

tessência para a erupção da interioridade do herói, o Hamlet 

não poderia assumir esse posto, por mais que cumpra um papel 

similar na tragédia. Aqui é necessária uma nova forma, uma 

que almeje a totalidade esfacelada e assimile a circunstância 

na qual é criada, de modo a não elaborar uma organicidade 

falseada.  

Essa nova forma estará à espera de um Racionalismo 

                                                 
1 Esse é uma opinião de J. L. Borges, apresentada tanto em Sete noites 

(1980), quanto em Nove ensaios dantescos (1982). O que corrobora o sur-

gimento do homem moderno manifestado na criação de Cervantes, muito 

mais do que na de Shakespeare, apesar de Hamlet ser aqui o grande páreo 

de Dom Quixote. 
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adepto da fragmentação, um que faz dessa condição uma ma-

neira de apropriar-se da realidade. O romance é, assim, conti-

nuamente comparado a epopeia, mantendo o projeto estrutural 

que aquela preservava organicamente e que ele não pode rea-

lizar diante da ordem histórica na qual está inserido. Nele não 

vigoram mais deuses e destino, mas “leis” a que o homem está 

subordinado, a ponto de impedir a correspondência entre suas 

aspirações e seus atos1. 

 

O indivíduo épico, o herói do romance, nasce 

desse alheamento em face do mundo exterior. 

Enquanto o mundo é intrinsecamente homogê-

neo, os homens também não diferem qualitati-

vamente entre si: claro que há heróis e vilões, 

justos e criminosos, mas o maior dos heróis er-

gue-se somente um palmo acima da multidão 

de seus pares, e as palavras solenes dos mais 

sábios são ouvidas até mesmo pelos mais to-

los. A vida própria da interioridade só é possí-

vel e necessária, então, quando (...) o mundo 

das ações desprende-se dos homens e, por essa 

independência, torna-se oco e incapaz de assi-

milar em si o verdadeiro sentido das ações, in-

capaz de tornar-se um símbolo através delas e 

dissolvê-las em símbolos; quando a interiori-

dade e a aventura estão para sempre divorcia-

das uma da outra. (Idem, p. 66-67) 

 

                                                 
1 Encontramos um bom exemplo em Lucien de Rubempré, protagonista de 

Ilusões Perdidas (1836-1843), de Balzac, na qual alma e mundo estão em 

colisão, restando para o eu a resignação diante de poderes alheios que re-

gem o mundo. Essas “leis” também podem ser reconhecidas nos romance 

realistas de Zola, como Germinal (1885). 
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Por este motivo, Lukács vê a ironia como figura ima-

nente a escritura do romance, pois o autor deve dar conta de 

sua subjetividade, contê-la para não se irmanar a lírica na re-

presentação objetiva do mundo. No entanto, essa contenção 

não pode ser total, já que assim apartaria a objetividade, visto 

ser parte da condição romanesca a fragmentação do mundo 

apreendido. O autor precisa então encontrar um equilíbrio 

ético da escritura, sem recair em formas similares do romance, 

como a literatura de entretenimento, que apesar da estrutura 

aproximada daquele, põe a objetividade de lado em nome de 

uma fórmula da interioridade em estrutura fechada.  

Todo esse percurso é necessário para compreender o 

problema da totalidade, a qual seria o complexo de integração 

entre vida e essência, seja a imanência da epopeia grega ou a 

transcendência do edifício platônico, a qual herdará Dante e 

suas escalas de avanço ou declínio muito semelhantes às do 

imaginário gnóstico. Após apresentar os apontamentos teóri-

cos de Lukács, mostremos suas inclinações com Benjamin. A 

ideia de totalidade se aproxima da de experiência, ambas sen-

tem as mudanças promovidas pela dinâmica social.  

O narrador imanente da epopeia tende a se tornar mais 

subjetivo no romance. A narrativa de mundo sem deuses, em 

que o homem está só e na qual se aparta de seus semelhantes é 

a do narrador em declínio. Dizer que um sistema econômico é 

culpado por isso é reduzir a complexidade do fenômeno social. 

Lukács mostra essa transformação a nível de gêneros e Benja-

min ao formato oralidade-literalidade. Um indica a grandeza 

da objetividade, o outro da experiência na oralidade. Já Bakh-

tin (2002) destaca quatro tipos modais de discurso na prosa. 

Dentre estes está o skaz, que a rigor seria “o relato oral do nar-

rador” e nesse sentido, tal “elemento skaz” está intrínseco a 
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toda “história”. Mesmo que um narrador relate sua própria his-

tória com enriquecimento literário, mantendo um estilo pró-

prio, essa forma adequa-se a uma maneira “social ou indivi-

dual” de narrar “histórias”, “gravitando em torno do skaz oral”. 

Isso pode ser claramente notado no romance Sargento Getúlio, 

que utiliza uma estrutura de narração que integra Skaz e estili-

zação, uma vez que seu narrador-personagem é quem conta 

toda a história, muitas vezes conversando com um dos outros 

personagens ou contando estórias para os mesmos, exemplo 

ilustrado por uma passagem como essa: 

 

Matei uns três infelizes assim, pelo cima de 

uns quipás, sendo que um chegou devagar no 

chão, receando os espinhos sem dúvidas. As-

sunte se quem vai morrer se incomoda com 

conforto. Fosse dado a sangria, terminava o vi-

vente no ferro, porém faz um barulho esquisito 

e não é asseado por causo de todo aquele es-

guincho que sai. E dessa forma acertei um dis-

paro no cachaço, procurando atitude para não 

esperdiçar munição. (RIBEIRO, 2005, p. 210) 

 

Na concepção do teórico russo, o skaz é utilizado em 

serviço de uma “voz diferente”, “socialmente” diferente e que 

conduz a um conjunto de visões e análises que são precisa-

mente o que o autor pode precisar. Ele conclui que esse narra-

dor é colocado, não é um literato; geralmente pertencente às 

classes sociais mais baixas, e que isso é parte dessa função. De 

certo modo, Bakhtin acaba por complementar o discurso de 

Walter Benjamin ao sustentar o Skaz como um recurso modal 

da narrativa, que quando não é dominante, mescla-se a estili-

zação, levando adiante a tradição do narrador oral que para o 
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teórico alemão estava em extinção. 

 

Sargento Getúlio: experiência e totalidade 

 

Cheio de causos de bravura e de morte, o romance de 

João Ubaldo consegue unir o que os dois críticos acima citados 

apresentam como marca da boa narrativa: a experiência e a to-

talidade. O romance é narrado por Getúlio que conta todo tipo 

de coisa, da remoção de um bicho-de-pé à história fantástica 

acontecida com uma tia sua. Ela relata a vida de um homem e 

seus princípios, aponta a figuração do mundo ditatorial e sua 

ramificação no Nordeste, a vida precária na qual surge o ma-

cho do qual o protagonista é exemplo.  

É uma viagem como nas epopeias, mas há transforma-

ção nas personagens que a integram. Getúlio torna-se o que é 

desvinculando-se do patrão e Amaro torna-se macho diante de 

Getúlio, a ponto de este chamá-lo de irmão. Contudo, o trágico 

assoma no romance quando seu narrador descobre que não 

pode fugir a sua essência, ao seu código, devendo morrer se 

for preciso para manter o que lhe é certo, como em Antígona. 

Há em Getúlio tanto Hamlet quanto Aquiles. Tratando-se do 

primeiro, tomemos uma citação muita próxima do solilóquio 

deste modificada por Getúlio. 

 

Levo ou não levo, é isso. Talvez seja melhor 

sofrer a sorte da gente de qualquer jeito, por-

que deve estar escrito. Ou é melhor brigar com 

tudo e acabar com tudo. Morrer é como que 

dormir e dormindo é quando a gente termina 

as consumições, por isso é que a gente sempre 

quer dormir. Só que dormir pode dar sonhos e 
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aí fica tudo no mesmo. Porisso é que é melhor 

morrer, porque não tem sonhos, quando a 

gente solta a alma e tudo finda. Porque a vida 

é comprida demais e tem desastres. Quem 

agüenta a velhice que vai chegando, os espo-

tismos e as ordens falsas, a dor de corno, as 

demoras em tudo, as coisas que não se entende 

e a ingratidão, quando a gente não merece, se 

a gente mesmo pode se despachar, até com 

uma faca? Quem é que agüenta esse peso, 

nessa vida que só dá suor e briga? Quem 

agüenta é quem tem medo da morte, porque de 

lá nenhum viajante voltou e isso é que enfra-

quece a vontade de morrer. E aí a gente vai su-

portando as coisas ruins, só para não experi-

mentar outras, que a gente não conhece ainda. 

E é pensando que a gente fica frouxo e a von-

tade de brigar se amarela quando se assunta 

nisso, e o que a gente resolveu fazer, quando a 

gente se lembra disso se desvia e acaba não se 

fazendo nada. Padre, ô reverêndio, em suas re-

zas, lembre dos meus pecados.Faço o se-

guinte, eu levo, sim. Nunca fui homem de fa-

lhar no meio, eu levo, sim. (...) eu levo o ho-

mem, nem que me deixe os pedaços pelai, 

qualquer coisa. (RIBEIRO, 2005, p. 262-263) 

 

Diferente da personagem shakespeariana, Getúlio não 

duvida muito, sabe o que deve fazer. Não se faz de louco, en-

louquece mesmo. Começa a ver descendentes e guerreiros seus 

de forma gargantuesca, homens que desafiam santos, fato que 

remete as hagiografias da Legenda Aurea1. O romance conse-

                                                 
1 Obra elaborada por Jacopo de Varazze na qual são coligidas as vidas de 

diversos santos, fruto da tradição intermediária entre a cultura popular e a 
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gue ligar-se a tradição literária e oral de uma maneira impres-

sionante, o que pode explicar o seu sucesso, fazendo que a vi-

olência seja risível, mesmo algo brutal, o que não deixa de lem-

brar o Dom Quixote, que deve ser aqui o protagonista, desejoso 

de manter uma ordem que não parece mais existir: a virtude do 

macho. Quanto a histórias orais ao estilo Grimm, vejamos o 

causo da tia do narrador. 

 

Certa feita, uma tia que eu tive viu o diabo 

junto de uma jaqueira a cuja ia cortar e a lâ-

mina do machado soltou na hora e ela disse 

que diabo de machado ordinário e não foi as-

sim que o bicho apareceu, um bicho imundo, 

um bicho preto, o pior bicho que já se viu, com 

um rabo e um fedor, e disse a ela, com a cara 

mais descarada, uma cara como só o diabo 

pode fazer: — Me chamou? Isso ele falando 

cantando numa voz de frauta. Diz que o bafo 

do bicho era tanto e a goela se via lá dentro que 

era um nojo completo. Bosta pura. Só se ben-

zendo, pense na cara, com aquela fala de di-

abo: — Me chamou? E aí se queixou que ela 

tinha chamado o machado ordinário com o 

nome dele e disse que não tinha nada que ver 

com o machado largar, que ele nem estava 

atentando ali naquela hora, mas que estava só 

de passagem porque ia atentar naquele dia era 

em Itaporanga e que isso não se faz de chamar 

assim sem mais o que um machado ordinário 

de diabo. Ela disse que não tinha chamado de 

                                                 
eclesiástica, sendo contemporânea a Dante. Em Sargento Getúlio a alusão 

é clara e, contudo, deve estar presente pelo reduto que foi o Nordeste para 

a cultura de tradição medieval, propagando as histórias daquela obra medi-

eva na qual não faltam casos de santos que intervém pelos seus devotos, 

mesmo sendo eles pessoas de má reputação e conduta. 
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diabo. Eu disse foi quiabo, não foi diabo. Foi 

quiabo nada, mentirosa, disse o bicho, e aí deu 

dois tapas estralados na cara dela, diz 'que foi 

dois tapas desses de rolar no chão, com aquela 

mão preta, imunda, de diabo mesmo. E ficou 

levantando a saia dela e dizendo as piores coi-

sas com a cara mais debochada, como somente 

o diabo mesmo pode fazer. Ela disse que ele 

disse a ela:— Me chamou? O meu nome é 

Erundino. Era um diabo diferente, que nem era 

lúcifer nem era belzebu nem era satanás nem 

era bute, mas era esse tal de Erundino. E ficou 

naquela dança, o meu nome é Erundino, o meu 

nome é Erundino. (...) Foi sorte que ela se lem-

brou-se de uma reza, meu São Ciprião, as três 

cruzes de Davi, os três sinos de Salomão, as 

três lágrimas de Madalena, as três chagas de 

Cristo e foi rezando, foi rezando, até que teve 

posição para pisar no rabo da assombração, 

um rabo de ponta como uma frecha de índio e 

então deu-se que ele papocou e sumiu, con-

tudo deixando uma catinga que ficou naquelas 

brenhas mais de vinte anos, não havia quem 

pudesse passar sem estontear. (RIBEIRO, 

2005, p. 232) 

 

Esse trecho contém muito da tradição cristã medieval, 

tão comum ao nordeste do Brasil, frequentemente nos cordéis, 

além da remissão ao ato mágico da palavra, o poder contido da 

invocação pelo nome, que deve ser evitado, pois pode trazer o 

mal. Aí está mais um elemento da experiência referida por 

Benjamin e repassada pelos narradores que visitamos enge-

nhos, assim como escreve José Lins do Rego em Histórias da 

velha Totônia. É o romance um verdadeiro exemplo da totali-

dade proposta por Lukács. 
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Para começo de conversa... 

 

Concentrar estudos e discussões sobre a literatura in-

fantil parece ser uma forma de resgatar e conhecer melhor esse 

tipo de literatura, colocada num lugar de menor valor e de 

pouca relevância. Portanto, é necessário compreender as liga-

ções entre infância e literatura, pois ela nos ajuda a entender 

os anseios, desejos e conflitos que passam as crianças, assim 

como potencializar suas experiências. 

Trazendo como ponto de partida as contribuições de 

Walter Benjamin sobre seus textos referentes à infância, como 

“Livros infantis antigos e esquecidos” e “História cultural do 

brinquedo” reunidos no livro Obras escolhidas de Walter Ben-

jamin de 1985, relacionamos algumas discussões sobre o papel 

da literatura infantil e sua relação com a infância. 

Walter Benjamin (1985) aponta que a criança deseja 

dos adultos explicações claras e inteligíveis, sendo uma cria-
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ção da idade moderna o preconceito de que as mesmas são se-

res extraordinariamente diferentes dos adultos e, por isso, in-

capazes de entender determinadas realidades através de textos 

claros e com explicações inteligíveis. A partir do exposto, al-

gumas perguntas foram surgindo e nortearam esta pesquisa, 

como: Que instâncias podem determinar se um texto pode ou 

não ser lido pela criança? O que de fato é literatura infantil? 

Todos os livros infantis servem/correspondem a todas as cri-

anças? Partindo dessas indagações iniciais, tivemos como ob-

jetivo nesse estudo buscar na obra deste referido autor suas 

concepções em torno da literatura infantil, pois é possível 

constatar que ele confere certa relevância aos textos destinados 

às crianças. 

Tecer algumas considerações sobre/com Walter Benja-

min é uma atitude arriscada, pois sua escrita é marcada tanto 

pela sua complexidade e multiplicidade textual como pelo seu 

pensamento complexo. De acordo com Santos (2015) é possí-

vel perceber num primeiro momento que a análise sobre a mo-

dernidade e a pedagogia de Benjamin é pessimista. Mas com 

o olhar atento ao seu pensamento complexo, podemos cons-

truir outras análises referentes à criança, a modernidade e à 

própria pedagogia, direcionando-nos para outros olhares e 

concepções. 

Pensando nesse movimento arriscado, mas também, 

necessário, que é falar sobre a literatura infantil entremeando 

discussões referentes à experiência e particularidades do 

mundo dos pequenos, organizamos esse estudo em quatro par-

tes. A primeira trata-se das questões iniciais, apresentadas até 

aqui. Posteriormente traçamos uma conversa sobre a literatura 

infantil. Na terceira parte, um olhar benjaminiano sobre expe-

riência entremeada pela literatura e infância. Por fim, conside-

rações finais, a fim de produzir novos questionamentos.  
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Conversa sobre literatura infantil 

 

A literatura sempre fez parte da história das pessoas, 

com a tentativa de "registrar para reproduzir e repetir", cons-

truir narrativas sobre acontecimentos muitas vezes irreais, a 

atividade de produzir literatura descreve os espíritos criativos 

e inventivos do ser humano em todas as épocas de sua história. 

Onde e quando existiam as pessoas, existia a literatura, ou me-

lhor, ainda as literaturas (SOUZA, 2016).  

Comumente a literatura é definida como "[...] antes de 

tudo, como linguagem, construção discursiva marcada pela fi-

nalidade estética" (DUARTE, 2013, p. 42). Essa finalidade es-

tética atribuída por um grupo de especialistas compõe aquilo 

que costumamos denominar de obras literárias, ou seja, um 

conjunto de textos escritos que obedecem a valores e padrões 

estéticos. Assim, dentro dessa definição, as obras literárias, são 

necessariamente escritas e que possuem valor estético.  

Em contraste com o que foi exposto, concordamos com 

a ideia de que a literatura não está baseada apenas nas obras 

consideradas “clássicas” ou pertencentes às “belas artes”, ne-

cessariamente escrita, afinal usar a palavra (escrita ou orali-

zada) como expressão constitui a base do fenômeno literário. 

Assim, qualquer agrupamento humano iletrado, possui suas 

histórias, através de provérbios, adivinhações, representações 

dramáticas, uma vasta herança literária que é transmitida atra-

vés dos tempos (MEIRELES, 1984).  

Refletir sobre literatura é considerar as estruturas de 

poder envolvida nela. Pensando na existência não apenas de 

uma, mas de várias literaturas, percebemos que a concepção 

de uma única forma de registrar histórias, narrativas, contar 

acontecimentos ainda é embasada por conceitos de uma cul-

tura tida como dominante e muitas vezes eurocêntrica. Fugir 
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dessas armadilhas ainda é um desafio imposto para o campo 

literário.  

Isso nos remete diretamente à palestra conferida pela 

escritora nigeriana Chimamanda Adichie, intitulada “O perigo 

de uma história única”. Na palestra, a escritora conta que desde 

criança teve acesso a contos britânicos e americanos, tornando-

se suas referências de mundo e comportamento, influenciando 

posteriormente a forma que escrevia. Seus personagens e en-

redo eram continuidades daquilo que lia, representados como 

eurodescendentes, loiros, de olhos azuis, falavam do tempo, 

comiam maçã e degustavam cerveja, o que não correspondia 

com sua realidade enquanto nigeriana. Passou a acreditar que 

meninas afrodescendentes, como ela, não poderiam estar na li-

teratura. Apenas quando descobriu a existência de várias his-

tórias, no caso, produzidas por autores/as africanos/as perce-

beu que meninas como ela também poderiam ser inseridas nos 

livros e outros meios de comunicação. 

As estruturas de poder selecionam quem conta, o que 

conta e como conta as histórias. E mais do que isso, elas pos-

suem a habilidade de tornar definitiva determinada história, 

cristalizando-se como uma única verdade “Comece uma histó-

ria com as flechas dos nativos americanos, e não com a che-

gada dos britânicos, e você tem uma história totalmente dife-

rente” (Adichie, 2012). 

Analisando as vivências de Adichie enquanto criança, 

percebemos que nessa fase da vida somos vulneráveis frente a 

uma história. Partindo dessas primeiras considerações pode-

mos adentrar a literatura infantil. Alguns estudos apontam a 

existência da literatura infantil apenas no século XVII, mo-

mento no qual se fundava o sistema educacional burguês e o 

ensino passava por uma reorganização. De acordo com essa 
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linha de pensamento, não haveria uma infância como a conhe-

cemos hoje, as crianças eram vistas como adultos em miniatu-

ras e como consequência não existiria livros, tampouco histó-

rias dirigidas especificamente a elas. Considerou-se até então 

que não existiria nada que pudesse ser intitulado como “litera-

tura infantil”. Porém, várias narrativas, contos, adivinhações, 

cantigas de diversos povos, eram transmitidas oralmente, no 

qual crianças e adultos sentavam-se juntos para escutá-las. A 

partir dessas evidências é possível considerar a existência de 

uma "literatura infantil" antes do século XVII (AZEVEDO, 

2001). Caso não, estaríamos presumindo a existência dessa li-

teratura somente à criação de livros e à reorganização escolar 

num contexto europeu, sem levar em consideração os outros 

povos/continentes.  

Mas afinal o que é literatura infantil e infanto-juvenil? 

Elas podem ser entendidas como narrativas (escritas ou orais) 

especializadas para o público infantil e pré-adolescente. Con-

tudo, essa divisão baseada em idades parece ser bastante con-

troversa. Azevedo (2011, p. 05) questiona sobre qual criança 

estamos falando: “É possível tratar uma pessoa de sete da 

mesma forma que tratamos uma de nove? Um livro para uma 

criança de oito anos agradaria a uma de dez?".  

Sendo assim, como se caracteriza a literatura infantil? 

Quem diz se é literatura infantil ou não? Meireles (1984) 

afirma que é a própria criança quem especifica como “infan-

til”, de acordo com sua preferência. Na mesma linha de racio-

cínio Coelho (2000) defende a literatura infantil como um 

campo que deve ser valorizado:  

 
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; 

ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade 

que representa o mundo, o homem, a vida, 

através da palavra. Funde os sonhos e a vida 
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prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 

possível/impossível realização... [...] em es-

sência, sua natureza é a mesma da que se des-

tina aos adultos. As diferenças que a singula-

rizam são determinadas pela natureza do seu 

leitor/receptor: a criança. (COELHO, 2000, p. 

27-29). 

 

Benjamin defende que a criança possui suas próprias 

maneiras de entender e interagir com o mundo, criando e re-

criando a partir de suas experiências. Acreditava que “nada 

mais ocioso que a tentativa febril de produzir objetos- material 

ilustrativos, brinquedos ou livros – supostamente apropriados 

a criança” (1985, p. 237). Pois nessa perspectiva, pouco se 

considera o desejo e experiências da criança, mas aquilo que 

os adultos consideram como melhor ou mais adequado.  

O filósofo ainda argumenta que o paradigma de enten-

der as crianças como seres extraordinariamente diferentes dos 

adultos foi criação da idade moderna. E, por isso, elas foram 

dadas como incapazes de compreender determinadas realida-

des através de textos claros e com explicações inteligíveis. 

“Trata-se do preconceito segundo o qual as crianças são seres 

tão diferentes de nós, com uma existência tão incomensurável 

à nossa, que precisamos ser particularmente inventivos se qui-

sermos distraí-las” (BENJAMIN, 1985, p. 237).  

Santos e Galiazzi em seus estudos sobre literatura in-

fantil, inspirados no pensamento de Walter Benjamin, expli-

cam que a “[...] literatura infantil que colhe das experiências 

da infância o conteúdo a ser narrado, consegue ‘enxergar’ o 

que as crianças expressam como algo que faz sentido para o 

mundo que, constantemente, criam e recriam” (2016, p.27). 

Esse é o tipo de literatura preconizado por Benjamin, pois con-

sidera as experiências das crianças.  
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“Elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos detritos 

onde quer que eles estejam” (BENJAMIN, 1985, p. 237-238). 

Benjamin discorre sobre a atração que as crianças possuem pe-

los restos, pois são através desses detritos, dessas coisas apa-

rentemente inutilizáveis que as crianças dão novas formas para 

o mundo, criando e recriando a partir de sua lógica de pensa-

mento ao invés de meramente imitar o mundo dos adultos.  

O filósofo aponta como exemplo desses restos, os con-

tos de fadas, no qual considera “uma dessas criações compos-

tas de detritos [...] a criança lida com os elementos dos contos 

de fadas de modo tão soberano e imparcial como com retalhos 

e tijolos. Constrói seu mundo com esses contos, ou pelo menos 

os utiliza para ligar seus pensamentos” (BENJAMIN, 1985, p. 

238).  

De fato, os contos de fadas apresentam contribuições 

importantes para o desenvolvimento de algumas crianças, sem 

generalizações. Sosa (1985) e principalmente Bettelheim 

(2012) apontam que a infância é momento de descobertas, são 

as primeiras sensações, é nessa fase que surgem também al-

guns conflitos existenciais. Alguns conflitos internos da cri-

ança são amenizados e até mesmo superados através dos con-

tos de fadas. Além disso, esses contos potencializam a atenção, 

a imaginação, a formação de valores e julgamento. 

Entretanto, vale ressaltar que os contos de fadas, assim 

como outro tipo de produção literária, estão imbricados por es-

truturas de poder e como consequência podem cristalizar uma 

única verdade. Através dos estudos de Kupstas (1993) e Khéde 

(1990) sobre os contos de fadas e principalmente sobre suas 

personagens, constatamos que essas histórias imprimem valo-

res e comportamentos de um único povo, notadamente do con-
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tinente europeu, silenciando outros povos, outros comporta-

mentos, belezas, maneiras de ser e de agir. E por isso nos per-

guntamos, será que esses contos ajudam todas as crianças?  

Precisamos de um novo olhar para a literatura, em es-

pecial, a infantil. Enfrentar as estruturas de poder nelas crista-

lizadas e conseguir captar as particularidades das crianças. Afi-

nal, traduzi-las em grupos abstratos de idades não potencializa 

as expectativas, anseios e realidades das crianças. Precisamos 

conhecê-las, suas experiências precisam ser requisitadas, para 

construirmos conjuntamente literatura e outros materiais que 

as coloquem num lugar central, como protagonistas.  

 

Olhar benjaminiano sobre experiência infantil 

 

 Depois de discutirmos sobre a literatura infantil emba-

sando-se nas ideias de Benjamin, percebemos que a noção de 

experiência é notadamente valorizada pelo autor. Pois é atra-

vés delas que as crianças conseguem expressar aquilo que de-

sejam, transformando o mundo a partir de sua própria lógica 

de pensamento.  

Santos (2015) conseguiu distinguir três momentos de 

mudança de pensamento de Benjamin sobre experiência. No 

primeiro momento, através de seu texto “Jogos e brinquedos”, 

de 1928, o filósofo acredita que a experiência é oriunda do 

conflito geracional, opondo-se a subestimação por parte dos 

adultos em relação à capacidade dos jovens e das crianças. No 

segundo, a partir do ensaio “Sobre o programa de filosofia fu-

tura”, de 1918, influenciado pelos estudos de Kant, considera 

a experiência não mais a partir dos conflitos geracionais, mas 

enfocando a ligação entre experiência, conhecimento e conti-

nuidade. No terceiro momento, já nos escritos da década de 

1930, como “Experiência e pobreza” (1933) e “O narrador” 
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(1936) com interferências do materialismo histórico, denuncia 

a destruição da experiência na modernidade, enfatizando a ne-

cessidade de sua reconstrução.   

Nesse primeiro pensamento de Benjamin sobre experi-

ência em que predomina os conflitos geracionais, ele consegue 

distinguir a experiência dos mais velhos e das crianças, como 

explica Santos: “enquanto o adulto descreve sua experiência, 

a criança se fundamenta na repetição típica da brincadeira e 

dos jogos como forma de elaboração de suas experiências” 

(2015, p. 229).  

Benjamin, no texto “História cultural do brinquedo”, 

de 1985, discute sobre a construção dos primeiros brinquedos, 

de maneira não especializada, através de oficinas de entalha-

dores de madeira, fundidores de estanho, etc., até as constru-

ções mais elaboradas e especializadas através das indústrias, a 

partir do século XIX. Percorrendo sobre as mudanças ocorri-

das desde os brinquedos simples até os mais complexos, o fi-

lósofo afirma que os brinquedos, nessa segunda fase, se 

“emancipam”. Ou seja, quanto mais ele sofre com o processo 

de industrialização, menos controle da família é exercido sobre 

o ato de brincar. Comparando com os livros “modernos”, Ben-

jamin (1985) menciona: 

 
[...] não resta dúvida de que os velhos livros 

em seu pequeno formato exigiam de modo 

muito mais íntimo a presença da mãe, ao passo 

que os modernos livros in quarto, com sua ter-

nura vaga e insípida, parecem ter como função 

manifestar seu desprezo pela ausência materna 

(BENJAMIN, 1985, p. 246).  

 

O brincar assume grande importância na construção 

das experiências das crianças. Com a modernidade, os efeitos 



54 

 

 

 

da industrialização padronizam e mecanizam o ato de brincar, 

extraindo das crianças a capacidade de estabelecer relações 

com o brinquedo e também com a tradição (SANTOS, GALI-

AZZI, 2015, p. 229). Trazendo a discussão para os tempos atu-

ais, percebe-se que os avanços tecnológicos assumem grande 

influência na vida das crianças, afastando-as do contato com 

as outras (principalmente da família), provocando uma perda 

na sensibilidade de vivenciar as experiências.  

Sobre a destruição da experiência, Larrosa (2016), que 

também se utiliza dos estudos Benjamin, explica as causas 

para esse acontecimento através de quatro fatores: (1) infor-

mação: os sujeitos buscam constantemente por informação, o 

que lhes preocupam é estarem bastante informados, isso faz 

com que nada lhes aconteçam; (2) excesso de opinião: além de 

o sujeito buscar constantemente por informação, o mesmo 

também opina, anulando as possibilidades de experiência; (3) 

falta de tempo: a velocidade dos acontecimentos somados pela 

obsessão de novidades impedem a conexão entre os aconteci-

mentos e também a memória, pois cada acontecimento é ime-

diatamente substituído por outro; (4) excesso de trabalho: o su-

jeito moderno além de ser um sujeito informado e que opina, 

está permanentemente agitado e em movimento, é um ser que 

trabalha, desprovido de tempo, com excesso de ocupação, tam-

bém anula a experiência. 

Envolvidos por acontecimentos velozes e de grandes 

intensidades e efêmeros, nada nos acontece, nada nos afeta, 

nada nos sensibiliza. Esses acontecimentos que nos afetam di-

retamente é o que consideramos como experiência: “[...] é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 

2016, p. 18).  
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O mesmo autor também discorre sobre o sujeito da ex-

periência. Este sujeito da experiência não é o da informação, 

da opinião, do trabalho…Pelo contrário, ele é território de pas-

sagem, lugar de chegada ou como espaço de acontecer. Além 

disso, esse sujeito se apresenta como passivo (no sentido de 

paciência, paixão, padecimento), receptivo, disponível, aberto 

(LARROSA, 2016). É assim um corpo sensível, vulnerável, 

aberto e disposto a experimentar.  

“Desse modo, ao se pensar a experiência infantil, deve-

se conceber a criança como um corpo sensível, que aprende e 

apreende o mundo à sua volta por meio de experiências sensí-

veis, isto é, por intermédio de todo o corpo” (SANTOS, 2015, 

p. 236). Relacionando ao pensamento de Benjamin, podemos 

perceber que o filósofo compreende a experiência da criança 

como essa ressignificação constante dos detritos pautada pela 

sensibilidade frente aos acontecimentos que lhe são tocados 

diretamente. Por isso, quando ele fala da relação entre o brin-

quedo e a brincadeira aponta que não é o conteúdo do brin-

quedo que determina o brincar. Pelo contrário, a brincadeira 

permeada pela imaginação fornece os elementos necessários 

para que ocorra essa atividade. A partir desse ato de repetição 

a experiência infantil é constantemente elaborada. Como esse 

brincar envolve o corpo da criança, podemos dizer que é uma 

experiência sensível que se distingue da experiência do adulto, 

por ser justamente sensorial, corporal.  

Pensar a experiência infantil é perceber novos olhares 

sobre as crianças. Observar e compreender melhor suas lógicas 

de pensamento e seus sentimentos possibilita elaborar textos e 

brinquedos a partir delas, das suas experiências, desejos, von-

tades, colocando-a em papel central de decisões. Ou melhor, 

deixar que elas próprias produzam esses materiais ou ajudem 

nessa elaboração.  
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Finalizando sem concluir 

 

Após discutir sobre/com Walter Benjamin nos depara-

mos com um complexo arcabouço teórico que nos permitiu re-

fletir sobre a literatura e experiência infantil. Durante esse es-

tudo procuramos responder as perguntas lançadas no início do 

texto. Porém, parecem-nos que o mais importante não é termos 

opiniões, respostas fixas, mas continuamente produzirmos no-

vos questionamentos. 

Que instâncias podem determinar se um texto pode ou 

não ser lido pela criança? O que de fato é literatura infantil? 

Todos os livros infantis servem/correspondem a todas as cri-

anças? Essas perguntas que foram aos poucos respondidas ou 

entremeadas por novos questionamentos reafirma que a litera-

tura ainda está permeada pelas estruturas de poder que seleci-

ona o que contar e como contar, bem como seleciona aqueles 

merecedores dos holofotes. Isso ainda é um desafio que precisa 

ser solucionado, ou pelo menos, debatido de maneira mais efi-

caz pelos estudos acadêmicos. Afinal, não são todos os livros 

(ou literaturas, melhor dizendo) que servem para todas as cri-

anças, pois não se leva em consideração as especificidades, in-

dividualidades e particularidades das mesmas.  

Percebemos ao longo do texto que as crianças têm 

pouca vez e voz, seja na literatura ou nos outros materiais dis-

poníveis para elas. Afinal, seus sentimentos, desejos e vonta-

des não são requisitados. Ao reconhecer que as crianças pos-

suem experiências que se distinguem dos adultos possibilita 

uma melhor compreensão dos modos de ser e estar no mundo 

dos pequenos e com isso produzir (ou as deixar elaborar) lite-

raturas que condizem com suas expectativas.  

A perspectiva de Walter Benjamin sobre a literatura e 

experiência infantil nos ajuda a enxergar a criança não mais 
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como seres inacabados, incompletos e bobos, mas seres que 

constroem um mundo cultural próprio, a partir de uma lógica 

de pensamento que lhe são próprias. Como ser sensível, a par-

tir do corpo vivenciam experiências que potencializam seu 

contato, interação e entendimento do mundo.  

Logo, percebemos que a definição de literatura infantil 

baseada em idades, de maneira linear, pouco corresponde com 

os desejos das crianças. Precisamos assim, oportunizar a cria-

ção “das” crianças, investir nos seus pontos de vistas, permi-

tindo que elas expressem seus gostos, pensamentos e expecta-

tivas. Longe de ser uma pesquisa fechada, pretendemos conti-

nuar problematizando a concepção de literatura infantil, para 

compreendermos melhor esse mundo literário, muitas vezes 

colocado num lugar de menor valor. Diante disso, reafirmamos 

a necessidade de continuarmos com esse estudo. 
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Introdução 

 

O estudo do espaço, no campo narrativo, ganhou em 

recente data um forte impulso e divulgação. Não apenas estu-

dos consagrados foram revitalizados como ainda uma nova 

gama de estudos desponta no horizonte. No cinema, geral-

mente, esta análise é feita no espaço físico real, criado para 

reprodução de uma época, nos elementos que compõem a cena 

e nas ações das personagens. Há, no cinema, o conceito geral 

que trata da produção do espaço, isto é, da composição da 

cena, sua iluminação e a distribuição dos atores e objeto no 

quadro. Este é o conceito de encenação ou, como o uso consa-

grou em teoria cinematográfica, de mise en scène. Esta pes-

quisa analisará o espaço fílmico de Dois Córregos - Verdades 

mailto:wandersontorres@hotmail.com
mailto:tekka2006@hotmail.com
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Submersas no Tempo (1999), percorrendo as nuanças de cons-

trução estilística do espaço dentro do plano cinematográfico. 

Com este fim, recorremos tanto a teóricos da mise en scène, 

como Oliveira Jr (2003) e Bordwell (2009), como às reflexões 

sobre o simbolismo do espaço em Bachelard (2000) ou sobre 

os processos simbólicos em geral em Eliade (1979,1993). 

Bachelard (2000) denominou o estudo do espaço lite-

rário de topoanálise. Em sua obra A poética do espaço, o autor 

faz uma análise restrita ao espaço íntimo, exemplificando este 

com a casa. Para Bachelard, a casa é um cosmo, um todo do-

tado de sentido em todas as suas partes. Eliade (1979) con-

verge com o autor de A poética do espaço ao afirmar que “o 

mesmo simbolismo cosmológico, formulado em termos espa-

ciais, arquitetônicos, está subjacente nos conceitos de casa, ci-

dade e universo” (p. 28). Nossa casa, assim como nossa ci-

dade, é, senão de fato, ao menos subjetivamente o axis mundi, 

o centro do mundo; os limites de minha casa ou minha cidade 

demarcam a fronteira do sentido e do não-sentido, da segu-

rança e da insegurança, do sagrado e do profano. Nos passos 

desta reflexão, este artigo visa contribuir para expandir esta 

concepção, uma vez que se observa que o espaço é um ele-

mento essencial na composição de uma narrativa, e não só o 

espaço físico, como também a análise do comportamento das 

personagens, visto que o corpo também é espaço, assim como 

os demais ambientes presentes na obra. 

É nesse sentido que este trabalho irá analisar os ele-

mentos que compõem o filme. Considera-se que cada espaço 

físico, cada personagem, cada objeto que aparecem em cena 

dão sentido à construção da história, constituindo-se símbolos 

que expressam múltiplos sentidos.  

O mesmo se diga a mise en scène, enquanto o ato de 

levar alguma coisa para a cena dando sentido a ela. Ou seja, 
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nesse processo cada objeto, espaço, personagem, sonografia, 

iluminação, efeito, enquadramento é minimamente pensado, 

para garantir ritmo e mais veracidade a narrativa. Oliveira Jr. 

(2003) em A mise en scène no cinema faz essa abordagem so-

bre a encenação. Para o autor todos os elementos da cenografia 

têm intencionalidade realista. A organização cuidadosa do es-

paço e do quadro implica um ordenamento do real: a mise en 

scène é a expressão pura do real. 

Dois Córregos - Verdades Submersas no Tempo é am-

bientado nos anos 60 e 90, em uma pequena cidade do estado 

de São Paulo. A narrativa se constrói pela memória da perso-

nagem central, Ana Paula, que volta à cidade de Dois Córregos 

para tomar posse de uma propriedade herdada do pai. A obra 

traz como pano de fundo a Ditadura Militar no Brasil, o que 

nos levará a pensar o espaço também pelo viés da resistência. 

Diferente do filme Alma Corsária (1993), em que Rei-

chenbach aborda o período ditatorial como história central, no 

filme em análise o diretor e roteirista elucida essa temática de 

maneira mais sútil, num tom quase lírico. Entendemos esse re-

curso como um meio que o diretor utilizou para tratar das ar-

bitrariedades dessa época como uma forma de resistência den-

tro desse contexto.  

Por ser um diretor que experimentou diversas vertentes 

do cinema, em abordagens densas e complexas, suas obras já 

foram objetos de diferentes análises, como dissertações de 

mestrado e de doutorado e artigos publicados em revistas. Dois 

Córregos, obra aqui em análise, já foi contemplada por abor-

dagens distintas. Celso Matos (2007) fez uma análise sobre a 

questão mítica no filme, apontando a estrutura de cruz quater-

nária na obra (Pater – Diabolus – Filius – Spiritus), com base 

na teoria de Massimo Canevaci. Já Carlos Pereira (2013), em 

sua tese de doutorado, estuda a carnavalização e antropofagia 
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no que considera o metacinema de Carlos Reichenbach. Pe-

reira, com base nas pesquisas de Mikhail Bakhtin, aponta os 

recursos carnavalescos em Dois Córregos, considerando o car-

naval um reflexo invertido da sociedade brasileira.  

Aqui, focaremos na análise do espaço cinematográfico, 

elaborada pela construção de uma ficção que, ao utilizar os es-

paços físicos, pode se valer destes tanto para imprimir uma im-

pressão de veracidade quanto para metaforizar. Como afirma 

Martin (2005, p. 255-256), “o cinema reproduz de maneira 

muito realista o espaço material real e, além disso, cria um es-

paço estético absolutamente específico” (grifos do autor). 

Nessa mesma perspectiva, Oliveira Jr. (2003) ressalta 

que  
 

[...] o cinema estende ao universo o jogo dra-

mático que o teatro restringia ao palco. A afir-

mação contém, a um só tempo, a determinação 

histórica do cinema – técnica da reprodução do 

real rapidamente integrada ao filão das princi-

pais modalidades cênicas do século XIX – e 

sua dimensão fenomenológica – possibilidade 

de oferecer a própria textura da realidade sen-

sível à encenação das ações e das paixões hu-

manas (OLIVEIRA JR, 2003, p. 33). 

 

Ou seja, colocar em cena pressupõe um amplo conjunto 

das mais variadas possibilidades de organização do quadro ci-

nematográfico, dando fruição ao filme, impondo-lhe um ritmo. 

Para Oliveira Jr (2003), o cinema pode ser encarado como uma 

intensificação do olhar para o mundo. 

A seguir, faremos inicialmente uma abordagem simbó-

lica do espaço e, num segundo momento, será feita uma apre-

ciação da noção de mise en scéne.  
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Análise do espaço em dois córregos 

 

O objetivo desse artigo é analisar o espaço que permeia 

toda a história de Dois Córregos, e como esta é narrada pelas 

memórias da protagonista. Vale ressaltar aqui a relação es-

paço-memória, visto que não há como pensar o espaço se não 

pela memória; por conseguinte, será considerado, além do es-

paço físico e real da cidade do interior paulista, o caráter psi-

cológico das personagens em suas interações do/no espaço. 

O filme conta a trama de Ana Paula, que rememora um 

final de semana na casa de campo de seus pais com sua amiga 

Lydia. Na residência já estavam Tereza, afilhada da mãe de 

Ana Paula, criada como sua irmã adotiva, e Hermes, seu tio, 

um refugiado político do período militar. A trama vai sendo 

construída por suas lembranças ao voltar à cidade de Dois Cór-

regos vinte sete anos depois para recuperar a propriedade da 

família que está sob o poder de grileiros.  

Logo na abertura do filme já se observa a paisagem lí-

rica que permeia a narrativa: a câmera sobrevoa o rio Turvo 

até o encontro dos rios Tietê e Piracicaba e depois mostra a 

paisagem de canaviais, extensas plantações verdes, pequenas 

montanhas e pastos. A fotografia inicial e a trilha sonora com-

posta por Ivan Lins remetem a um tom bucólico.  

Depois, a câmera mostra Ana Paula, já com 46 anos, 

nos anos 90, voltando à cidade de Dois Córregos. A protago-

nista fica olhando as paisagens e as memórias começam a sur-

gir; ela vê aquele lugar como um espaço que por muito tempo 

foi o reduto de seu pai e naquela época, durante o regime mi-

litar, também um refúgio para seu tio Hermes. “ANA PAULA: 

Muito tempo ... mamãe não me deixou voltar ... meu marido ... 
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minha filha ... meu trabalho ... (tempo) ... Dois Córregos, o re-

duto de meu pai submisso ... a ressaca do paraíso ... a ilha de 

Circe ... a estrela Vésper...” (REICHENBACH, 2004, p. 45) 

Ela, então, começa a tecer a trama com suas lembran-

ças, recorda quando chegou àquele lugar, acompanhada de sua 

amiga. Tereza as leva para casa, mas antes dá uma volta pela 

cidade. Percebe-se a formação dessa área urbana como um es-

paço ordenado, de acordo com os estudos de Rama (2015), 

onde as instituições como Igreja, sedes administrativas e exér-

cito representam a ordem; as casas ficam à margem do centro, 

são organizadas em um espaço de acordo com um modelo 

ideal de sociedade, seguindo uma hierarquia de classes. 

Contrapondo essa perspectiva, Bachelard (2000) ana-

lisa a casa como o abrigo primordial do homem, ressalta que 

“a casa é uma das maiores forças de integração para os pensa-

mentos, as lembranças e os sonhos do homem” (2000, p. 26). 

É nesse ambiente acolhedor que o homem pode sonhar, des-

frutar de momentos felizes e também da solidão.  

Com Bachelard compreendemos como cada elemento, 

e não só necessariamente a casa, constitui sentido dentro da 

obra, desde a estrada, o rio, a trilha sonora (que produz uma 

atmosfera capaz de mudar o sentido dos espaços) e o compor-

tamento das personagens, esse analisado concomitante aos de-

mais elementos.  O espaço, as relações entre espaços e os atri-

butos psicológicos das personagens serão tratados como cons-

truções simbólicas no discurso constituído pelo filme. 

 

A Estrada 

  

O filme começa e termina no mesmo espaço, a estrada 

que dá acesso à cidade de Dois Córregos. Na cena inicial, Ana 

Paula faz, dentro de um carro, o trajeto por uma estrada de terra 
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batida até a casa de campo. Este espaço assume uma função 

apenas denotativa, não faz nenhuma relação entre a persona-

gem, espaço e ação.  

Durante o caminho até a propriedade, a câmera faz re-

cortes entre a paisagem e o interior do veículo mostrando as 

reações da personagem ao refazer aquele trajeto depois de 

anos. A estrada continua do mesmo jeito da última vez em que 

esteve ali. Este espaço, portanto, não tem caráter simbólico, 

mas é importante na construção da obra (BORGES FILHO, 

2008). Ele confere à narrativa um enredo de verossimilhança, 

pois é construído sob a realidade da vida cotidiana real. A his-

tória tem um caráter realista, os espaços físicos e as paisagens 

são reais. 
        Imagem: (06m: 15s) 

 
        Fonte: Filme Dois Córregos, 1999. 

 

 

A Casa 

 

Ao chegarem a casa, agora no tempo presente, percebe-

se o desgaste dos anos. O pequeno santuário na entrada está 

gasto, a imagem do santo já não pertence àquele lugar; foi pro-

fanado, convergindo com a degradação do espaço e remetendo 
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a uma dicotomia entre um passado vivo, sagrado e um presente 

aviltado, profanado. Ana Paula não adentra o interior da resi-

dência, mas é alertada que está depredada; não há mais os per-

tences da família, como o piano, a vitrola de seu pai. Aquele 

espaço que por um fim de semana foi um lugar de descobertas, 

amadurecimento, alegrias e decepções, agora parecia deso-

lado, parara no tempo desde que estivera lá. 
Imagens: (18m: 25s)                                    (09m: 06s) 

 

 
Fonte: Filme Dois Córregos, 1999. 

 

Assim como a casa, as personagens também sofreram 

mudanças com o passar do tempo. Reichenbach (2004) afirma 

que a experiência vivida pelas duas jovens, Ana Paula e Lydia, 

representa um rito de passagem. Eram duas adolescentes que 

viviam em excelente condição econômico-social. Ambas esta-
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vam alheias ao contexto político do país. O que seria lugar ape-

nas para um refúgio de uns dias, passa a ser o lugar que repre-

senta o amadurecimento das personagens.  

Para a protagonista ficou a aprendizagem de respeito 

ao espaço do outro. Ana Paula, que era uma jovem insegura, 

tornou-se uma grande empresária. Assim como sua mãe, ca-

sou-se com um homem submisso, não queria viver à margem 

de ninguém. Já para Lydia marcou o rompimento de um perí-

odo de alienação da realidade. Apesar de ser uma jovem culta 

e bem educada, sua personalidade pedante escondia suas reais 

carências; como vivia cercada por militares, nesse espaço da 

ordem, acabou-se por se aventurar com um anarcossindica-

lista. 

A casa foi toda planejada para ser um lugar onde Jairo, 

pai de Ana Paula, viveria ao se aposentar. Um ambiente tran-

quilo, às margens de um rio, árvores, tudo que ele gostava es-

tava ali: piano, livros, vitrola, longe de tudo. Fez de lá seu re-

duto particular. Sempre ia com sua filha ou com Tereza. Isolda, 

sua esposa, pouco andava nesse lugar. Quase ninguém sabia 

ou visitava essa casa. 

De acordo com os estudos de Foucault, esse espaço 

pode ser considerado como uma heterotopia, o espaço do ou-

tro. O teórico pensa o espaço como uma forma de relação de 

posições, onde a vida é comandada por espaços sacralizados. 
 

[...] não vivemos em um espaço homogêneo e 

vazio, mas, pelo contrário em um espaço intei-

ramente carregado de qualidades, um espaço 

que talvez seja também povoado de fantasmas; 

o espaço de nossa percepção primeira, o de 

nossos devaneios, o de nossas paixões pos-

suem neles mesmos qualidades que são como 

intrínsecas; é um espaço leve, etéreo, transpa-
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rente, ou então é um espaço obscuro, pedre-

goso, embaraçado: é um espaço dos cumes, ou 

é, pelo contrário, um espaço de baixo, um es-

paço do limo, um espaço que pode ser corrente 

como a água viva, um espaço que pode ser 

fixo, imóvel como a pedra ou como o cristal. 

Entretanto, essas análises, embora fundamen-

tais para a reflexão contemporânea, se referem 

sobretudo ao espaço de dentro (FOUCAULT, 

2003, p. 413). 

 

A heterotopia é, portanto, esse espaço suprimido pelo 

exercício de poder da racionalidade Ocidental, denominando 

heterotopia de desvio, ou seja, um lugar onde os comportamen-

tos que estão fora do que a sociedade aceita e impõe as condu-

tas. Para Foucault, nestes espaços estão contidos os conflitos e 

tensões que se exercem pelas relações de poder de uma socie-

dade determinada. 

A casa, para a personagem de Hermes, representa o exí-

lio. Refugiado, esconde-se na propriedade de sua irmã até que 

sua situação seja legalizada no país. Militante da luta contra a 

ditadura militar, acabou sendo perseguido e teve que fugir dei-

xando família, amigos e trabalho para trás. Esse abrigo e a 

companhia das jovens são tudo que ele tem agora. Assim, esse 

lugar pode ser visto como um espaço de resistência.  

Nesse sentido, Pinheiro (2016) observa que a configu-

ração do espaço pode constituir uma atitude de resistência con-

tra a violência, e o ambiente de autoritarismo passa a se confi-

gurar em um espaço de lembranças mais humanas.  

 

A Trilha Sonora e sua interação com o espaço fílmico 

 

A trilha sonora assume um papel primordial no filme, 

pontuando a  oscilação  entre  bucolismo  da  paisagem e o uni- 
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verso interior problemático das personagens. Apesar de sua su-

avidade na maior parte das cenas, marcada pela presença cons-

tante da música erudita, ela protagoniza também os momentos 

de tensão da narrativa. Estes momentos são interpretados por 

Lydia, ao tocar o piano que está na sala, revelando, via música, 

sua interioridade conflituosa. Simbolicamente esta sala repre-

senta a Ágora, o espaço que reúne as personagens nos momen-

tos de tensões, conflitos e inquietações.  

 
Plano do interior da sala, vendo-se a silhueta 

de um homem na soleira da porta. O seu rosto 

está na sombra ofuscado pela luz saturada que 

vem do exterior. 

HERMES: (com uma ponta de decepção) 

Você é a filha do general Gutierrez! 

LYDIA: Nossa ... não sabia que meu pai era 

tão popular ... 

HERMES: Popular não é bem a palavra ... 

LYDIA: O senhor conhece ele? 

HERMES: Só de nome ... 

O clima fica pesado por alguns segundos. 

Lydia volta-se para o piano e começa a tocar 

Eduardo Souto (REICHENBACH, 2004, p. 

68). 

 

A música representa a própria memória de Ana Paula, 

contínua, intensa e presente. Simbolicamente, a trilha é o es-

paço da memória que remete à imortalidade, aquilo que fica 

para sempre. 

A trilha sonora em Dois Córregos também representa 

a resistência contra a ditadura militar. Para Bosi (2002), resistir 

é não ceder a outras forças. Há um contraponto quando o dire-

tor produz uma narrativa de representação de um período de 
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autoritarismo e pensa sua composição musical clássica, serena, 

em notas suaves na maior parte das cenas.  

Em algumas passagens, a trilha e a fotografia envolvem 

o espectador num clima onírico, como em uma das cenas ini-

ciais em que Ana Paula fica de frente para o rio e seus olhos se 

enchem de lágrimas, ao reviver suas lembranças. A câmera vai 

se aproximando da personagem, as imagens secundárias vão 

sendo desfocadas e a música vai ficando mais suave. Este é o 

espaço das memórias e inquietações de Ana Paula.  
       Imagem: (10m: 00s) 

 
       Fonte: Filme Dois Córregos, 1999. 

 

A trilha só muda seu tom evocativo e suave quando é 

para acompanhar a tensão que a cena exige. Um desses mo-

mentos é quando Tereza é fisicamente agredida por seu 

amante, o sargento Percival. As garotas veem a cena e o con-

flito se inicia, Lydia se revolta com essa situação e quer solu-

ção imediata, fazendo menção ao seu pai, o general Gutierres, 

que poderia resolver. Ana Paula conduz a charrete até a casa, 

para onde sua irmã adotiva quer voltar. Ao chegarem à resi-

dência sente-se o ápice da tensão: Tereza vai para seu quarto, 

desolada; Hermes está alheio a toda essa situação; Ana Paula 
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procura e o vê embaixo de uma árvore enterrando algo, uma 

caixa onde o personagem guardou cartas que nunca foram en-

viadas para os filhos, fotos do acampamento da guerrilha, uma 

arma e suas poesias – junto com essas lembranças ele também 

enterra o seu passado. Lydia vai para o piano e começa a tocar 

uma música mais densa. A trilha remete ao espaço da tensão, 

da raiva, da decepção, dos sentimentos efêmeros das persona-

gens. 

 
81. CASA/SALA - INTERIOR DIA 

Detalhe dos teclados do piano. As mãos de Ly-

dia começam a executar vigorosamente a se-

gunda parte do “Noturno Op 48 No. 1” de 

Chopin. Travelling-out até enquadrar a jovem 

de corpo inteiro. Ela parece descontar no piano 

toda a sua tensão interior. Travelling-in na 

mesma velocidade do plano anterior na dire-

ção da porta que dá acesso à cozinha. Ana 

Paula está parada na soleira observando a 

amiga com olhar grave. Pimpolho aparece por 

trás, tenta entrar na sala, mas Ana Paula o se-

gura. Ficam os dois olhando Lydia tocar. 

82. CASA/BANHEIRO - INTERIOR DIA 

Plano em detalhe do rosto de Tereza debaixo 

do chuveiro. No seu rosto, as lágrimas de hu-

milhação se misturam à água abundante da du-

cha que lavam a sua revolta. Travelling-out no 

tempo da música. Ela está parada sendo casti-

gada pela força da água. A câmara só ameaça 

parar quando a tem de corpo inteiro na tela, 

nua e indefesa. A música atinge seu ponto cul-

minante (REICHENBACH, 2004, p. 147, 

148). 
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Nessa perspectiva, Martin ressalta que a música é tão 

importante quanto os demais elementos do filme para repre-

sentar a realidade. 

 
A música é, portanto, um elemento particular-

mente específico da arte do filme e não é para 

admirar que ela represente um papel muito im-

portante e por vezes pernicioso. Em certos ca-

sos o significado literal das imagens é muito 

ténue. A sensação torna-se musical, a tal ponto 

que, quando a música a acompanha realmente, 

a imagem tira dela o melhor da sua expressão, 

ou melhor, da sua sujeição (MARTIN, 2005, 

p. 154). 

 

Reichenbach (2004, p. 12) afirma que a trilha sonora, 

inspirada em César Frank, tem a intenção de mostrar um filme 

triste, melancólico, “como as felicidades efêmeras”. A música 

é, pois, um espaço de evocação e resistência; a predominância 

da música clássica opõe-se ao contexto histórico das arbitrari-

edades que o país está passando. 
               

               Imagens: (22m: 43s) 

 
               Fonte: Filme Dois Córregos, 1999. 
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 O Rio 

 

Este é um espaço muito simbólico no filme. Não só por 

dar título à obra, mas por ser “a metáfora de vidas em movi-

mento que em algum momento, e inevitavelmente, irão se en-

contrar” (REICHENBACH, 2004, p. 37). Como no caso Ana 

Paula e Hermes, que a partir desse encontro tiveram suas vidas 

completamente marcadas. 
      Imagens: (01m: 37s)                      (01h: 23m: 

26s) 

 
     Fonte: Filme Dois Córregos, 1999. 

 

 

Nessa narrativa, o rio não tem uma função apenas de-

notativa. É o espaço que representa a fluidez da trama. Cheva-

lier e Gheerbrant (1996, p. 780) asseguram que “o simbolismo 
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do rio e do fluir de suas águas é, ao mesmo tempo, o da possi-

bilidade universal e o da fluidez das formas, o da fertilidade, 

da morte e da renovação. O curso das águas é a corrente da 

vida e da morte”.  

É o lugar onde a protagonista tem suas primeiras lem-

branças e impressões do que foi interrompido há mais de duas 

décadas. Bachelard (2000) afirma que a memória do passado 

se faz presente no espaço físico; é também o lugar em que ac-

ontece o terceiro tempo dessa história: as imagens em que Ana 

Paula aparece com seu tio em um barco no meio do rio, o 

tempo de sua imaginação, “o inconsciente permanece nos lo-

cais. As lembranças são imóveis, tanto mais sólidas quanto 

mais bem especializadas (2000, p. 29). Portanto, o rio é um 

elemento essencial para o registro da memória do passado. 

Também é no rio que Hermes confidencia em silêncio suas an-

gústias e tristezas, o mesmo rio que lhe serve como meio de 

fuga. 

 
          Imagem: (01h: 37m: 26s) 

 
           Fonte: Filme Dois Córregos, 1999. 

 

Mircea Eliade (1993) observa que as águas simbolizam 

a substância primordial da vida, a fertilidade, o renascimento. 
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É esta a relação de Hermes com o rio. Cada vez que o person-

agem se sente perdido em seus devaneios, reencontra seu eixo 

no contato com o rio, cumpre um rito e renasce.  

A personagem de Hermes representa o espaço das an-

gústias, das memórias interrompidas, da subversão. 

Igualmente à Ana Paula, é o único personagem que está 

presente nos três tempos da narrativa: o presente, por meio das 

memórias de sua sobrinha; o passado como o sujeito que mar-

cou para sempre a vida daquelas mulheres e tempo da imagi-

nação de Ana Paula – os dois em um barco no meio do rio, 

nesse tempo Hermes estaria justificando tudo que acontecera 

há tantos anos.  

O diretor usa a metáfora do rio, nesse filme em partic-

ular, que é em um encontro de rios, como a própria história das 

personagens. Um encontro de almas, sonhos, desejos, medos, 

descobertas, uma diversidade de sentimentos, que o próprio 

cineasta afirma ser um rito de passagem para as jovens, uma 

renúncia para Tereza e a transgressão para Hermes.  

Nessa perspectiva, percebe-se este espaço como het-

erotópico (FOUCAULT, 2003), pois o rio passa a ter sua fun-

cionalidade voltada para as ações dos comportamentos psico-

lógicos das personagens, que por sua vez acabam modificando 

a construção de sentido dessa narrativa. 

 

A mise en scène em dois córregos 

 

É pensando na constituição da cena que neste momento 

a pesquisa se volta a noção de mise en scène, termo de origem 

francesa, usado incialmente no teatro, que significa a dis-

posição de cenários no palco. A mise en scène começa a se 

evidenciar quando os diretores e cineastas passaram a observar 

o espaço, relacionar os objetos, personagens que compõem a 
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cenografia. A partir dessas articulações em cena, o cineasta ex-

pressa sua visão de mundo. Quer dizer que “já não se parte do 

mundo para chegar a uma ideia ou a uma forma (mise en 

scène); parte-se da ideia, ou do conceito, para chegar ao 

mundo” (OLIVEIRA JR, 2003, p. 9 - 8). 

A cenografia permite ao expectador uma melhor com-

preensão da história, conhecer as personagens, identificar sua 

posição social, interesses, além de situar a obra no espaço e 

tempo. O cenário diz muito sobre a obra, pode tanto antecipar 

como omitir muito sobre a narrativa. A construção do cenário 

e das personagens é minimamente elaborada para dar verac-

idade e ritmo à cena, além de levar o espectador a uma imersão 

da narrativa. Com o enquadramento, iluminação, posição dos 

objetos e personagens de maneira bem pensada, a cena atinge 

mais verossimilhança entre ficção e realidade. Observe-se a 

descrição de uma das primeiras cenas do filme. 

 
3. CARRO DE ANA PAULA - INTERIOR 

DIA Close lateral de Ana Paula (46 anos) que 

observa atentamente a paisagem. Sua ex-

pressão denota tristeza. O vento da janela 

aberta faz seus cabelos balançarem no ar. 

Plano de Dr. Armando observando Ana Paula. 

Ele está sentado no banco da frente ao lado do 

motorista. Dirigindo o olhar para o oficial de 

justiça (Dr. José Carlos), que está no banco de 

trás, ao lado da heroína,  faz uma expressão de 

enfado (REICHENBACH, 2004, p. 43). 

 

Nota-se como a disposição dos elementos é primordial 

para a construção de sentido da cena; ela situa o espectador no 

tempo e espaço em que tudo acontece. Dá indícios sobre o 

comportamento das personagens, como também sobre o que 

está por vir. A presença de um advogado e um oficial de justiça 
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antecipa que o enredo trará algumas tensões. A protagonista 

está apreensiva, triste, e essas sensações são evidenciadas pela 

constituição da cenografia. 

Cada elemento da encenação é pensado para uma fun-

cionalidade dentro da história. A mise en scène pode ser ana-

lisada por quatro elementos básicos do cinema: cenografia - 

tudo que faz parte do cenário; figurino - as roupas dão in-

formações sobre as condições físicas, sociais e psicológicas 

das personagens, além de situar no contexto espaço-tempo; ilu-

minação - a luz é relevante para a noção de profundidade e 

intenção da cena; atuação - a interpretação do ator pode con-

struir ou destruir uma história. Bordwell (2009) acrescenta 

mais um elemento, a maquiagem, categoria pouco funcional 

para o filme em análise. Veja a descrição dessa cena em que 

Tereza apresenta a casa às meninas Ana Paula e Lydia. Como 

é construída a ideia das posições de cada elemento, assim 

como as ações das personagens e como devem ser os gestos 

para cada frame. 

 
22. CASA / COZINHA - INTERIOR DIA. As 

meninas encontram uma senhora jovem e sim-

ples cozinhando. A mesa já está posta. TE-

REZA: Essa é a dona Maria, esposa do seu 

Joaquim ... (colocando a mão no ombro de 

Ana Paula). Minha “irmãzinha”... (para as me-

ninas) ... Guardem as coisas no quarto e ven-

ham comer ... Tereza se apressa em olhar as 

panelas, enquanto as meninas entram na sala 

de visitas acompanhadas por Pimpolho que, 

fazendo esforço, leva a sacola de Ana Paula 

(REICHENBACH, 2004, p. 64). 

 

A mise en scène é, sobretudo, a criação de cada detalhe 

e emoção necessária para a construção de uma narrativa. Não 
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é só nos espaços físicos que se percebe esse recurso, ela está 

presente também na subjetividade da obra, nas emoções, pen-

samentos, nas angústias, personalidades das personagens. Está 

também no que não é visível na tela. Como afirma o próprio 

diretor: “Dois Córregos é um projeto de filme intimista, sobre 

sensações submersas, centrado em atmosferas e clima. Importa 

mais o que não é explicado verbalmente, e muitas vezes o que 

não é nem mostrado” (REICHENBACH, 2004, p. 38) 

A personagem de Hermes vive uma constante angústia 

por não conseguir lembrar os rostos dos filhos. Para a con-

strução dessa mise en scène tem as fotos e outros documentos 

que ele guarda para manter uma ligação com seu passado. Mas 

esses elementos cenográficos já estão desgastados, o que é 

pensado pelo diretor para aumentar esse sentimento de perda 

de identidade, de angústia e saudade que o personagem está 

passando no momento. Em alguns momentos do filme, ele 

sonha vendo os filhos na praia, em uma estrada da cidade 

gaúcha onde morava com a família, mas sempre algo distorce 

a imagem dos rostos. Há um sentimento de agonia e ansiedade 

por não conseguir vê-los. Nas imagens, as crianças estão sem-

pre andando em direção oposta ao personagem, o que repre-

senta distanciamento. Evidência do que irá acontecer posteri-

ormente com Hermes, quando precisa fugir novamente e vai 

para lugar desconhecido, assim ficando cada vez mais longe 

dos filhos. 

Percebe-se que a mise en scène não se faz só nos en-

quadramentos, nos movimentos de câmera, na iluminação, na 

montagem, nas personagens, no figurino, nos elementos téc-

nicos, mas está presente em todos os elementos, inclusive, nas 

leituras não previsíveis do filme. A mise en scène, como quer 

Bordwell (2009), constitui uma potencialidade estética que 
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mobiliza o todo da construção fílmica: é uma forma de organ-

izar e dispor o mundo para o espectador. Sua função no cin-

ema, portanto, é revelar os dramas humanos, mostrando sua 

própria matéria sensível do mundo. 

É o caso de Ana, protagonista da história, numa cena 

que constitui para ela um duro processo de anamnese. Ela volta 

àquela cidade para tomar posse de sua propriedade, mas, prin-

cipalmente, para eliminar alguns fantasmas que ainda a cerca-

vam desde aquela temporada. Ao desenterrar a caixa que seu 

tio Hermes havia enterrado no pé de uma árvore na margem do 

rio – naquela caixa, ele metaforicamente enterrara seu passado, 

sua antiga identidade – ela, então, começa a descobrir um 

pouco mais sobre a história daquele homem enigmático e a 

formular respostas para as muitas perguntas que não foram 

feitas. Percebe que aquele a quem sempre julgou irreprochá-

vel, na verdade poderia estar em outro país, vivendo um amor 

com uma antiga companheira de guerrilha. Até então o destino 

de Hermes era incerto e desconhecido, só suposições. Poderia 

ter morrido, sido preso pelos militares ou se refugiado em 

outro lugar. Essa revelação mexe com o ego de Ana, e a faz 

refletir sobre a mulher que se tornou: em grande parte, tornou-

se reflexo da mãe, por quem não tinha nenhuma admiração. 

Então, volta para São Paulo, onde mora atualmente e retoma 

sua vida. A personagem retorna ao ponto inicial e aquele 

homem sempre será uma incógnita para ela. Nunca terá respos-

tas para todos seus questionamentos. Pois, assim como o rio, a 

vida segue seu fluxo, e nem sempre se sabe aonde vai parar. 

 

Conclusão 
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O intuito dessa pesquisa foi analisar o espaço fílmico 

na construção de sentido em Dois Córregos - Verdades Sub-

mersas no Tempo (1999), dirigida por Carlos Reichenbach. 

Em virtude disso, foi feita uma análise pelo viés simbólico dos 

espaços físicos e do caráter psicológico das personagens. 

Como foi feita uma observação de como o cineasta pensa os 

elementos na construção das cenas, para isso essa pesquisa 

recorreu ao conceito de mise en scène, que estuda cada ele-

mento de construção da narrativa fílmica. 

Observa-se, portanto, nessa narrativa que o senso espa-

cial é enfatizado pelo recurso dramático da arquitetura fílmica, 

onde o espaço intensifica as sensações e produz atmosferas, 

que vão desde o fundo histórico a novas percepções do espaço. 

Sendo assim, o espaço é um elemento primordial tanto 

para o desenvolvimento da história, pois esta sempre acontece 

em algum lugar, como o deslocamento e uma alusão ao pro-

cesso de travessia no comportamento das personagens. 

Nesse filme, o cineasta pensou cuidadosamente cada 

elemento físico, simbólico e os elementos da natureza para 

abordar uma temática de sofrimento e violência de forma lírica 

e sutil, sem, portanto, tirar sua verossimilhança com a reali-

dade do contexto histórico.  

Com isso, essa pesquisa quer mostrar como pensar o 

espaço, as ações das personagens, roteiro, como utilizar os re-

cursos cinematográficos são de fundamental importância para 

a construção de uma obra, que busca se legitimar enquanto nar-

rativa. Dois Córregos é um filme que representa com eficácia 

os dramas da memória plasmados num espaço que vai muito 

além da função de moldura ou pano de fundo; construído com 

rigor, esse espaço é a expressão de dramas humanos e desen-

contros irrevogáveis. 
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Introdução 

 

 O apanhador no campo de centeio é o único romance 

do escritor americano J. D. Salinger e foi publicado em 1951. 

Além desse romance, o autor escreveu os livros de contos Nine 

Stories, em 1953, Franny and Zooey, em 1961, Carpinteiros, 

levantem bem alto a cumeeira e Seymour, ambos em 1963. O 

escritor de curta produção é notavelmente conhecido pelo ro-

mance que será trabalhado neste artigo, tornando-se um dos 

livros mais importantes do século XX. 

 O apanhador no campo de centeio causou um grande 

impacto na época devido ao uso de palavrões e suas referências 

ao sexo e ao álcool, sendo que o personagem principal do 

romance, Holden, se tornou um ícone da cultura jovem. De 

1951 a 2010, o romance vendeu uma média de 250 mil exem-

plares por ano, e a influência da obra vai desde a criação de 

personagens literários ou fílmicos baseados na vida de Holden 

mailto:luiziroliveira@gmail.com
mailto:alanaysantos@gmail.com
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a músicas, como expõe Silva (2012). A obra é caracterizada 

pela conflituosa passagem da adolescência à idade madura 

através de Holden Caulfield, personagem de dezesseis anos 

com personalidade rebelde e subversiva, mas sensível e angus-

tiada. Através da coloquialidade, o personagem narra o seu 

desconforto ante as responsabilidades e as relações sociais 

mesquinhas e hipócritas do mundo adulto, refletindo em si um 

choque de valores entre esses dois universos.  

 No livro Salinger, de Shields e Salerno (2014), com-

posto a partir de entrevistas realizadas com mais de 200 pes-

soas ligadas ao autor, há relatos sobre a vida particular de Sa-

linger, desde seu trauma da guerra a conturbações familiares. 

Salinger serviu no exército estadunidense na época da Segunda 

Guerra Mundial, e em O apanhador no campo de centeio é 

traduzido em Holden uma raiva e aversão a tudo que se relaci-

ona à guerra, a partir da relação com seu irmão, D.B., que pres-

tou serviço no exército. Entretanto, segundo Shields e Salerno 

(2014), “o leitor provavelmente não saiba até que ponto o 

transtorno do estresse pós-traumático de Salinger influenciou 

O apanhador, o livro é um fenômeno de âmbito mundial por-

que o autor foi capaz de enterrar aquele trauma dentro de Hol-

den” (SHIELDS; SALERNO, 2014, p. 259). 

 O livro possui 26 capítulos e nos oito primeiros Holden 

narra a sua estadia no Colégio Pencey, em Angerstown, na 

Pennsylvania. Nos capítulos posteriores, ou seja, na maior 

parte do livro, são narradas as experiências em retrospectivo 

de Holden na cidade de Nova York. O personagem inicia ab-

ruptamente a história de uma parte de sua vida, a partir de um 

local indefinido, mas que se assemelha a uma casa de repouso 

ou centro de recuperação:  
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Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a 

primeira coisa que vão querer saber é onde eu 

nasci, como passei a porcaria da minha infân-

cia, o que meus pais faziam antes que eu nas-

cesse, e toda essa lenga-lenga tipo David Co-

pperfield, mas, para dizer a verdade, não estou 

com vontade de falar sobre isso. Em primeiro 

lugar, esse negócio me chateia e, além disso, 

meus pais teriam um troço, se eu contasse 

qualquer coisa íntima sobre eles. [...] E, afinal 

de contas, não vou contar toda a droga da mi-

nha autobiografia nem nada. Só vou contar 

esse negócio de doido que me aconteceu no úl-

timo Natal, pouco antes de sofrer um esgota-

mento e de me mandarem para aqui, onde es-

tou me recuperando. (SALINGER, 1999, 

p.07) 
 

Holden, já no início, alerta o leitor acerca do que irá 

narrar e sua postura objetiva confere ao leitor a oportunidade 

de prosseguir ou desistir da leitura. Sem intenção de ser cati-

vante, Holden atinge o leitor de forma agressiva e direta, não 

tentando convencer a lê-lo, diferentemente de outras obras que 

constroem um laço de intimidade com o leitor logo nas primei-

ras linhas. Prosseguida a leitura, o leitor adentra o mundo idi-

ossincrático de um jovem adolescente, que ainda se encontra 

sob influência ingênua do mundo infantil e início da maturi-

dade. 

A narrativa se desenvolve em um espaço de dois dias, 

começando em um sábado no final da tarde até segunda depois 

do meio dia (Véspera de Natal) na vida de Holden Caulfield. 

Depois de ter sido reprovado em quase todas as matérias do 

Colégio Pencey, ele decide fugir da escola. Holden vai para 

Nova York e perambulando pela cidade reflete sobre a sua vida 

e sobre as pessoas que encontra ou que sua memória traz, como 
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sua irmã ou amigos. A partir disso, vislumbrou-se verificar a 

figura do flâneur no personagem Holden Caulfield, do ro-

mance O apanhador no campo de centeio, através de passa-

gens do romance nas quais o personagem adolescente constrói 

uma relação com a cidade de Nova York através do perambu-

lar e da memória. Para tanto, utilizaram-se os textos O Flâneur 

(1989) e O narrador (1993), ambos do teórico alemão Walter 

Benjamin.  

 

2 Holden Caulfield: um flâneur em Nova York 

 

 O romance possui muitos personagens secundários e há 

a forte presença do universo infantil (as crianças Allie e Pho-

ebe, a quem Holden se refere constantemente), sendo o próprio 

Holden uma criança mais “velha”, como aponta Shields e Sa-

lerno (2014). Holden tem dezesseis anos, tem um metro e oi-

tenta e cinco e possui muitos cabelos brancos. O personagem 

se caracteriza como alguém que oscila bastante de comporta-

mento, ora se comporta como se tivesse treze anos, ora como 

se fosse bem mais velho. A aparência adulta de Holden é fun-

damental para que ele possa perambular pela cidade sem ser 

incomodado. É possível reconhecer a cidade de Nova York 

como uma personagem, local onde se descortinam eventos úni-

cos na vida de Holden, de maneira efêmera e não planejada, 

seguindo o fluxo de onde a cidade o leva a partir de suas me-

mórias ou de sua incerteza. É dentro da cidade de Nova York 

onde Holden toma forma. O personagem não retrata a cidade 

como um guia turístico apresenta a um viajante. Holden expe-

rimenta a cidade imprimindo sua própria subjetividade sobre 

ela. Ele visitará lugares que têm um valor intrínseco para o 

relato da história, como o Central Park, o Carrosel, o Museu 

de História Natural, espaços que se ligam a memória afetiva 
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dele e de sua irmã Phoebe, ou somente perambulará por ela, 

sem saber onde irá chegar. 

 A partir disso, vislumbrou-se a aproximação do perso-

nagem Holden da definição de flaneûr a que se refere Benja-

min (1989) e que está intimamente associada as figuras do es-

critor francês Charles Baudelaire e do escritor norte-americano 

Edgar Allan Poe. Benjamin (1989) afirma que o lugar do flâ-

neur baudelairiano é de fato a cidade, sendo que “rua se torna 

moradia para o flâneur, que, entre as fachadas dos prédios, 

sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro pa-

redes” (BENJAMIN, 1989, p. 35). O flâneur é um contempla-

dor da paisagem urbana, seu desejo é experimentar e conhecê-

la, em busca de beleza e novidade. Mas o flâneur não é um 

indivíduo que só observa ou passeia sem um propósito, ele está 

atento às pessoas, às ruas, aos cheiros, ao mundo. E com seu 

olhar observador e crítico ele reflete sobre suas descobertas na 

cidade. A cidade vira a casa desse representante do sujeito mo-

derno: muros viram escrivaninhas, lojas de jornais são como 

bibliotecas, os terraços das cafeterias são a sacada de sua casa. 

A partir de Edgar Allan Poe e O homem na multidão, o flâneur 

se caracteriza como um investigador, um homem que se mis-

tura à multidão por não se sentir seguro na sociedade. 

 O flâneur foi uma figura nascida na Modernidade, a 

partir do crescimento industrial e demográfico das cidades. Ao 

resgatar a figura do flâneur, a obra de Benjamin traz uma “pre-

ocupação nuclear com a experiência na metrópole moderna” 

(SANTOS, 2001, p. 85). Com uma nova configuração de ci-

dade, surgiu um novo sujeito. Em Baudelaire, esse sujeito 

nasce na cidade de Paris nas mudanças ocorridas no século 

XIX. O flâneur dos poemas de Baudelaire caminha, peram-

bula, anda pela cidade a observar o tecido urbano, ora atento, 
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ora descuidado. No romance O apanhador no campo de cen-

teio a cidade é Nova York, na metade do século XX. Não há 

mais iluminações a gás como na Paris descrita por Baudelaire. 

O tempo avançou. Holden Caulfield perambula a pé na maior 

parte do livro, mas também se utiliza de táxis, trens, ônibus, 

símbolos da modernidade. É uma nova estética urbana, mas 

nem por isso pouco propícia para o surgimento ou redescobri-

mento de um novo tipo de flâneur: 
 

Era uma segunda-feira e tudo, pertinho do Na-

tal, e todas as lojas estavam abertas. Por isso, 

até que não era de todo mau caminhar pela 

Quinta Avenida, que estava um bocado nata-

lina. Tinha toda aquela porção de Papais Noéis 

magricelas nas esquinas, cada um sacudindo 

seu sino, e todas aquelas mulheres do Exército 

da Salvação, as tais que não usam baton nem 

nada, também badalando seus sininhos. [...]. 

Seja como for, de repente estava tudo um bo-

cado natalino. Um milhão de crianças zanza-

vam pelo centro da cidade com as mães, su-

bindo e descendo dos ônibus, entrando e 

saindo das lojas. Queria que a Phoebe esti-

vesse ali comigo. (SALINGER, 1999, p. 190-

191) 
 

 A história narrada por Holden Caulfield, quase como 

um solilóquio, se passa na Véspera de Natal, e com isso há uma 

movimentação maior nas ruas da cidade neste período. A ci-

dade que Holden nos apresenta é um retrato da metrópole mo-

derna em plena expansão. Tal espaço faz com que o persona-

gem entre em contato com diversas situações onde observa as 

pessoas e suas relações. Neste cenário, Holden se sente um su-

jeito deslocado, por isso, em certos momentos, a cidade o de-

prime, como na passagem em que, de dentro de um táxi, ele 
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observa um casal abraçado na rua e seus risos ecoavam pela 

noite, e isso “é o tipo do troço que faz a gente se sentir só e 

deprimido” (SALINGER, 1999, p. 83), mas, em outros, expe-

rienciar a cidade tira-o da depressão: 
 

Não estava tão frio quanto na véspera, mas o 

sol não havia aparecido e o dia não era dos 

mais agradáveis para se andar a pé. Mas vi 

uma coisa boa. Bem na minha frente cami-

nhava uma família que, pelo jeito, estava 

vindo da igreja. O pai, a mãe e um garotinho 

de uns seis anos. Pareciam meio pobres. O pai 

estava usando um desses chapéus de feltro cin-

zento que o pessoal pobre usa quando quer fi-

car elegante. Ele e a mulher caminhavam des-

preocupados, conversando, sem ligar para o 

garoto. O guri era o máximo. Tinha descido da 

calçada e vinha andando pela rua, juntinho ao 

meio-fio. Fazia de conta que estava andando 

bem em cima de uma linha reta, como todos os 

meninos fazem, e cantarolava o tempo todo. 

Cheguei perto para ver se escutava o quê que 

ele estava cantando. Era aquela música "Se al-

guém agarra alguém atravessando o campo de 

centeio". A vozinha dele até que era afinada. 

Estava cantando só por cantar, via-se logo. Os 

carros passavam por ele zunindo, os freios ran-

giam em volta, os pais não davam a mínima 

bola para ele, e o menino continuava a andar 

colado ao meio-fio, cantando - "Se alguém 

agarra alguém atravessando o campo de cen-

teio". Isso me fez sentir melhor. Deixei de me 

sentir tão deprimido. (SALINGER, 1999, 

p.115) 
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 Assim como o flâneur, Holden faz leituras da cidade e 

das pessoas (fantasmagoria). A partir da vestimenta, da fisio-

nomia, do modo de andar, o personagem constrói um caráter, 

uma condição social, uma profissão ou origem possível das 

pessoas que observa. Além disso, ao passo que a cidade o de-

prime, nela e através dela ele se sente menos deprimido. Ele se 

mistura à multidão em busca de humanidade, mas se encontra 

muitas vezes sozinho. É importante ressaltar o fato de que o 

personagem se conecta, ainda, mais ao mundo infantil – sua 

atenção se volta para a criança que cantarola despreocupada-

mente na rua – que ao mundo adulto. Ainda sobre esse uni-

verso infantil, em uma passagem que conversa com a irmã 

Phoebe, Holden confessa que gostaria de ser apenas um apa-

nhador no campo de centeio, que a beira de um precipício agar-

raria e salvaria as crianças que por ventura estivessem próxi-

mas de cair. O universo infantil deve ser protegido, na visão 

de Holden, e é esse mesmo universo que proporciona a Holden 

uma segurança que o mundo adulto e a modernidade despro-

porcionam. 

 É no espaço nova-iorquino que ele experiencia o sonho 

e, ao mesmo tempo, o pesadelo. Sozinho na cidade, o adoles-

cente tem a liberdade de transitar, de ritmar seu tempo e suas 

ações, de agir por conta própria sem a supervisão de um adulto. 

Mas, ao passo em que estar sozinho lhe confere liberdade, tam-

bém o faz sentir-se frágil, deslocado e reconhecedor de si 

mesmo e do não desejo de se tornar somente mais uma merca-

doria dentre a multidão, o que o destituiria de sua identidade. 

Essa preocupação é própria do flâneur: diante das grandes me-

trópoles, o sujeito moderno é uma vítima das novas relações 

que se configuram e anulado pela multidão, fazendo-o sentir 

uma espécie de esvaziamento e abandono. 
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 Holden percebe esse esvaziamento diante da moderni-

dade desde as relações sociais que mantém – ou a falta delas – 

até mesmo em sua maneira de compreender essa nova lógica 

que se estruturava. A passagem a seguir, do pensamento de 

Holden, reflete o sentimento de inconsistência e de imperma-

nência que será alvo dos estudos do sociólogo polonês Zyg-

munt Bauman, em Modernidade líquida (2001): 
 
Os carros, por exemplo - eu disse. E falei numa 

voz muito calma. - A maioria das pessoas, são 

todos malucos por carros. Ficam preocupados 

com um arranhãozinho neles, e estão sempre 

falando de quantos quilômetros fazem com um 

litro de gasolina e, mal acabam de comprar um 

carro novo, já estão pensando em trocar por 

outro mais novo ainda. Eu não gosto nem de 

carros velhos. Quer dizer, nem me interesso 

por eles. Eu preferia ter uma droga dum ca-

valo. Pelo menos o cavalo é humano, pôxa. 

Pelo menos, o cavalo você pode... (SALIN-

GER, 1999, p. 129) 

 

 Holden busca humanidade, mesmo à sua maneira con-

fusa de preferir um cavalo à um carro. E, apesar de experien-

ciar a cidade de Nova York como não havia sido possível an-

tes, com a liberdade e autonomia de ir e vir, é a locais que fa-

zem parte de sua memória que ele visita com mais recorrência. 

Holden busca a permanência diante do esfacelamento identitá-

rio causado pela multidão e pela infância que vai deixando de 

existir. Por isso, o personagem visita o Central Park em busca 

dos patos que viu com sua irmã, vai ao Museu de História Na-

tural e ao Jardim Zoológico, visita a casa de antigos professo-

res, e vai ao antigo Carrossel, onde lá constata: “Era a mesma 
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música que tocava há uns cinquenta anos, quando eu era pe-

queno. Isso é um troço bom nos carrosséis, eles tocam sempre 

as mesmas músicas.” (SALINGER, 1999, p. 202). A metró-

pole moderna é um espaço de heterogeneidade arquitetônica e 

temporal: “Quem entra numa cidade, sente-se como numa tes-

situra de sonhos, onde o evento de hoje se junta ao mais re-

moto” (LION, 1935, p. 125-6,128 apud BENJAMIN, 1989, p. 

209). Nesse espaço que mistura a antiguidade e a modernidade, 

é na permanência, em oposição ao que é fluído, que Holden 

encontra a segurança da qual precisa para lidar consigo mesmo 

e com o mundo. Enxergando o mundo adulto como falso, em 

contraponto, enxerga o mundo infantil como verdadeiro, como 

conhecível e reconhecido por ele. 

 Ao observar o seu entorno, Holden possui um olhar 

contemplativo, mas também opinativo. Por se aproximar de 

um solilóquio, temos através de Holden seus pensamentos, 

sem filtros e sem censura. Seu olhar singular, ora ingênuo, ora 

mesquinho, sua linguagem coloquial e sem preocupações com 

a formalidade, sua opinião sobre o mundo são o que movem a 

leitura do livro. O flâneur presente em O apanhador no campo 

de centeio não é apenas um caminhante que observa a cidade, 

ele também é um contador de histórias, um narrador.  

 A personalidade rabugenta de Holden (e até certo ponto 

pessimista e insatisfeita) faz o personagem assemelhar-se a um 

homem que já viveu muito e não enxerga no mundo, ou na 

vida, um espaço de melhoria ou felicidade. Segundo Shields e 

Salerno (2014), o escritor Andy Rogers, teoriza que a persona-

gem Holden “tem mais em comum com um soldado traumati-

zado do que com um adolescente alienado. Seus cabelos pre-

maturamente grisalhos alimentam as gozações e a insegurança, 

mas também simbolizam algo bastante óbvio: Holden é um ve-

lho no corpo de um jovem” (SHIELDS, SALERNO, 2014, p. 
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277). Shields e Salerno (2014) comentam ainda que uma es-

critora chamada Leila Hadley encontrou-se uma vez com Sa-

linger, e que ele falava como se Holden existisse de fato, o que 

ela não o compreendia: “O que não era possível entender? Hol-

den realmente existia. Era J. D. Salinger” (SHIELDS, SA-

LERNO, 2014, p. 275). O caráter deprimido, rabugento e in-

satisfeito de Holden pertencia ao próprio autor, J. D. Salinger. 

O escritor e veterano de guerra imprimiu seus sentimentos, 

seus pensamentos, suas angústias através da voz de Holden. 

Salinger criou um personagem jovem, porém deprimido, um 

contexto diferente de aprisionamento (no internato, com cole-

gas hostis, como Stradlater), e situações diferentes das que vi-

venciou na guerra, mas ela (a guerra) está presente em seu ro-

mance, na figura de D.B e no discurso de aversão de Hol-

den/Salinger: 
 

Enquanto andava, fui pensando sobre a guerra 

e tudo. Esses filmes de guerra sempre me dão 

isso. Acho que não ia aguentar se tivesse que 

ir para a guerra. No duro que não aguentava. 

Não seria tão ruim se pegassem logo a gente e 

matassem ou coisa parecida, mas a gente tem 

que ficar um tempão na droga do exército. 

Esse é que é o problema. Meu irmão D. B. fi-

cou no exército quatro anos. Esteve na guerra 

mesmo - participou do desembarque do dia D 

e tudo - mas acho que ele detestava mais o 

exército do que a própria guerra. Naquele 

tempo eu era praticamente uma criança, mas 

me lembro que, quando ele vinha para casa de 

licença e tudo, passava o tempo todo pratica-

mente na cama. Quase que nem vinha na sala 

de visitas. [...] Uma vez ele disse a mim e ao 

Allie que, se tivesse de atirar em alguém, não 

ia saber para que lado apontar. Disse que o 
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exército estava praticamente tão cheio de fi-

lhos da puta quanto os nazistas. Me lembro 

que uma vez o Allie perguntou a ele se até que 

não era bom ter estado na guerra, porque ele 

era escritor e assim teria um bocado de assunto 

para escrever. (SALINGER, 1999, p. 137) 

 

 No trecho, percebemos um estado de reclusão e silen-

ciamento através da figura de D. B.. O irmão mais novo, Allie, 

faz a associação lógica que esperasse de alguém que vem da 

guerra: se meu irmão é escritor e serviu uma grande guerra, 

poderia contar e escrever sobre todas as aventuras e missões. 

A arte de narrar está em extinção, como expõe Walter Benja-

min, no ensaio “O narrador”. Benjamin compreende narrar 

como a “faculdade de intercambiar experiências” (1993, p. 

198), e a constante perda desta faculdade ocasionará no desa-

parecimento do valor da experiência humana. Benjamin 

(1993) tem na guerra um importante fenômeno que contribuiu 

para o falecimento da arte de narrar, pois os soldados que ser-

viram em batalhas, ao regressarem para casa, voltavam mudos, 

traumatizados, angustiados, e não mais ricos em experiência, 

em conhecimento, em histórias a serem transmitidas. No ro-

mance, ao voltar para casa, D.B. permanecia a maior parte do 

tempo deitado em sua cama, como relembra seu irmão Holden. 

Salinger não escreveu sobre a guerra tal qual como viveu, mas 

transpôs para o personagem adolescente o sentimento de des-

locamento e retratou outro tipo de guerra, uma guerra interna, 

provocada pela transitoriedade das fases da vida e do choque 

de valores entre a infância e a maturidade. 

 Além de refletir sobre a própria vida, sobre as respon-

sabilidades do mundo adulto e as mudanças da cidade que se 

moderniza cada vez mais, Holden também reflete sobre a fini-

tude, a partir da morte de seu irmão Allie. Seus pensamentos 
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confusos perpassam desde o medo à indignação diante da 

morte. No ensaio “O narrador”, Benjamin (1993) traz a morte 

como ponto importante para a extinção da narrativa. É no mo-

mento da morte que as sabedorias e ensinamentos da vida real 

adquirem o caráter transmissível. Para Benjamin (1993), o ho-

mem moderno adquiriu uma postura de distanciamento da 

morte e que, nos últimos séculos, a “ideia da morte vem per-

dendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua força de 

evocação.” (BENJAMIN, 1993, p. 207). O que antes era pú-

blico e familiar, se tornou privado e distante. Esse mesmo pen-

samento é compartilhado pelo teórico Ariès (2012), que versa 

sobre a morte passar por processos de mudanças, deixando de 

ser domada para ser interdita. Da Alta Idade Média a primeira 

metade do século XX é presente na civilização ocidental uma 

relação de familiaridade ou proximidade com a morte. A partir 

da metade do século XX, o entendimento e visão do homem 

sobre a morte passam por modificações, na qual é percebível 

um distanciamento, afastamento da morte e dos mortos, como 

uma forma de negação. A morte passa a ser, então, interdita. 

Em O apanhador no campo de centeio, Holden possui tanto 

receio da ideia de morte que deseja que seu corpo quando 

morto seja jogado em um rio: 
 

Aí pensei na cambada toda me metendo numa 

droga de cemitério, com meu nome num tú-

mulo e tudo. Cercado de gente morta. Puxa, 

depois que a gente morre, eles fazem o diabo 

com a gente. Tomara que quando eu morrer de 

verdade alguém tenha a feliz idéia de me atirar 

num rio ou coisa parecida. Tudo, menos me 

enfiar numa porcaria dum cemitério. Gente 

vindo todo domingo botar um ramo de flores 
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em cima da barriga do infeliz, e toda essa ba-

boseira. Quem é que quer flores depois de 

morto? Ninguém. (SALINGER, 1999, p. 151) 

 

 Holden é avesso à ideia de que seu corpo seja enterrado 

em um cemitério e que seja visitado por familiares e amigos. 

Na atualidade, como corrobora Rodrigues (2006), a morte é 

um tabu, e é preciso enterrar, esconder, queimar, ocultar o 

corpo morto o mais rápido possível. Em resumo, o corpo morto 

é uma imagem difícil de suportar na atualidade, “é preciso 

exorcizar o cadáver, a morte, e tudo o que diga respeito a eles.” 

(RODRIGUES, 2003, p. 61).  

 Segundo Benjamin (1989), “a rua conduz o flanador a 

um tempo desaparecido. Para ele, todas são íngremes. Condu-

zem para baixo, se não para as mães, para um passado que pode 

ser tanto mais enfeitiçante na medida em que não é o seu pró-

prio, o particular” (p.185). Holden é um adolescente de dezes-

seis anos sozinho em uma cidade grande e, neste momento de 

sua vida, ele precisa estar sozinho, precisa experimentar a ci-

dade para se sentir vivo, mesmo que para isso corra o risco de 

se sentir inseguro, amedrontado ou desaparecido em meio ao 

espaço citadino:  
 

De qualquer modo, continuei andando toda a 

vida pela Quinta Avenida, sem gravata nem 

nada. Aí, de repente, começou a acontecer um 

negócio um bocado fantasmagórico. Cada vez 

que eu chegava ao fim de um quarteirão e des-

cia o meio-fio, tinha a sensação de que nunca 

chegaria ao outro lado da rua. Pensava que ia 

caindo, caindo, caindo, e nunca mais ninguém 

ia me ver. Puxa, fiquei apavorado pra burro. 

Ninguém imagina o medão que me deu. Co-

mecei a suar como um filho da mãe, molhei 
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toda a camisa, a roupa de baixo, tudo. Aí co-

mecei a fazer outro troço: cada vez que che-

gava ao fim do quarteirão, fazia de conta que 

estava falando com o meu irmão Allie. Dizia 

pra ele: "Allie, não me deixa desaparecer. Al-

lie, não me deixa desaparecer. Por favor, Al-

lie." (SALINGER, 1999, p. 191) 

 

Esse estado de apagamento é constante na narrativa, 

ora mais específicos como no trecho acima, ora através da in-

certeza das falas de Holden. O medo de desaparecer a cada es-

quina é também um reflexo do medo da ideia de morte anteri-

ormente comentada. Entretanto, é a imprevisibilidade de sua 

caminhada que o leva a caminhar mais e mais, enfrentando, 

assim, seus medos. 

Em Poe e O homem da multidão, a diferença entre o 

flâneur e o antissocial é apagada, há sentimento de insegurança 

em relação a sociedade, mas ao mesmo tempo, a segurança do 

anonimato. O anonimato que a cidade de Nova York confere 

ao personagem adolescente motiva-o a contemplar a distância, 

os acontecimentos e contá-los com mais liberdade. Segundo 

Benjamin (1989), “o observador é um príncipe que, por toda 

parte, usufrui de seu incógnito” (BENJAMIN, 1989, p. 221). 

Em Nova York, Holden é o incógnito, o invisível e ao mesmo 

tempo é ele que visibiliza a cidade de Nova York a partir de 

sua subjetividade. Como versa Shields e Salerno (2014), “O 

apanhador não eram os Estados Unidos falsos que a avenida 

Medison estava impingindo a um público que acabara de des-

cobrir a televisão. [...] [nem] os Estados Unidos ‘higienizados’ 

de Disney. Era o país real. Pensamentos reais, sentimentos re-

ais, dor real.” (SHIELDS, SALERNO, 2014, p. 280-281). Hol-

den não tem o intuito de agradar o seu leitor ou maquiar as 

facetas de Nova York. O flâneur “vê a cidade sem disfarces” 



99 

 

 

 

(BENJAMIN, 1989, p. 56) e é justamente isso que Holden, o 

flâneur criado por Salinger, faz. 

3 Considerações finais  

 

 A partir do que foi exposto, conclui-se que o persona-

gem Holden Caulfield, da obra O apanhador no campo de cen-

teio (1951), de J. D. Salinger, revisita o conceito de flanêrie 

descrito por Benjamin (1989) em uma época diferente (século 

XX) e em uma cidade mais centralmente desenvolvida (Nova 

York). A figura do flâneur trabalhada por Benjamin (1989) ad-

vém do escritor francês Charles Baudelaire, que em suas poe-

sias retratava um sujeito moderno que, sem preocupações, faz 

passeios em torno da cidade de Paris à procura de experiência, 

da novidade e da beleza.  

 O flâneur possível de O apanhador no campo de 

centeio é alguém que passeia pela cidade à procura de 

compreensão e pertencimento. Holden foge do Colégio Pensey 

e vai para Nova York procurando e afirmando sua própria 

individualidade a partir do contato com a cidade e com as 

pessoas. Ele observa a cidade no anonimato, perambula 

incógnito entre os adultos e lê em suas fisionomias uma 

história que julga ser verdadeira. Além disso, reflete sobre sua 

própria vida, sobre o que fazer no futuro, sobre o 

inconformismo de talvez tornar-se apenas mais um na 

multidão. 

 Sua visão é que move a leitura do livro: seus pensa-

mentos ditos sem censura, seu olhar assertivo sobre o mundo 

hipócrita que o cerca e, ao mesmo tempo, lúdico e esperançoso 

ao se conectar com as crianças que observa e ainda sua lingua-

gem informal e singular. A cidade de Nova York se torna um 

labirinto de subjetivas experiências, calcadas na liberdade, no 

medo e na coragem de Holden, que mesmo oscilando entre a 



100 

 

 

 

infância e a maturidade, mantém-se fiel à sua função: ser um 

apanhador no campo de centeio. 
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Introdução a uma estética da guerra 

 
Volto da guerra magoado 

e o povo diz-me "Soldado, 

és o mais bravo da terra" 

Como o povo anda enganado: 

volto magoado da guerra. 

 

"Glória às tuas cicatrizes 

nos mais remotos países! 

Feliz, teu nome é clamado. 

Ah, sou dos mais infelizes: 

volto da guerra magoado." 

 

Venci a maior batalha 

e deram-me esta medalha, 

cobiçada em toda a terra! 

Meu Deus, por mais que ela valha, 

volto magoado da guerra. 

mailto:margazinha2004@yahoo.com.br
mailto:thiaggofb@gmail.com
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Foi minha sorte e castigo 

ver o reizinho inimigo 

nestas mãos ensanguentado morrer, 

chorando comigo, 

volto da guerra magoado. 

 

(Ribeiro Couto) 

 

 
 

 

 O poema aqui epigrafado, do poeta brasileiro Ribeiro 

Couto, representa genuinamente o sintoma manifestado em 

Baumer, personagem principal do livro Nada de novo no front, 

do romancista alemão Erich Maria Remarque. Publicado em 

1929, o romance alcançou tamanho sucesso que no ano se-

guinte ele seria adaptado para o cinema sob a direção de Lewis 

Milestone, ganhando um status de filme cult e retrato fiel da 

guerra. Foi o bastante para que o escritor fosse odiado pelos 

partidos políticos que ordenaram a queima de seus livros. 

História de guerra, de dor e trauma, história de uma ju-

ventude que renuncia às próprias aspirações estudantis em prol 

do bem de uma nação, a obra aqui analisada mostra jovens ma-

goados, magoados com a ideologia, com a política, mas sobre-

tudo, magoados com a guerra, que os fizeram matar e morrer, 

magoados com o ambiente de horror, onde a juventude deu lu-

gar a um perecimento diante do absurdo da guerra. 

Desde os tempos homéricos a guerra tem sido, essenci-

almente, um tema que rende inúmeras narrativas. Livros como 

Ilíada, de Homero; Guerra e Paz, de Tolstói, Adeus às armas, 

de Hemingway são exemplos de clássicos imortais que se apre-

sentam como um libelo contra a guerra, fazendo dela uma arte 
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ou, como diz Marinetti, estética da guerra. Com o livro de Re-

marque não seria muito diferente caso o autor, na figura do 

personagem principal Baumer fosse tão afligido pelas palavras 

de ordem do professor que influencia a sua ida à Guerra e sua 

decepção com o front não fosse tão evidente a ponto de deixá-

lo magoado, ferido e traumatizado. 

 A medalha, o reconhecimento e merecimento por feitos 

heroicos da guerra é algo imaginado pela maioria dos jovens 

que, impelidos por um discurso bélico, dispõem-se a ir ao front 

defender o país. Nada de novo haveria de acontecer num front 

para jovens que não previam aquilo pregado pelo sistema que 

os motivava a guerrear. Os jovens do romance de Remarque 

tiveram a sorte e o castigo como companhia e voltaram da 

Guerra com mãos ensanguentadas, enganados, sem medalhas, 

infelizes e magoados, tal qual os soldados do poema de Ribeiro 

Couto. 

É a partir desse mote inicial que iremos refletir: Como 

a guerra é apresentada pelo escritor Erich Maria Remarque em 

sua narrativa Nada de novo no front? E ainda como a guerra 

produziu e influenciou a literatura de violência no momento 

pós-guerra? Como a narrativa de violência se constrói e re-

constrói a concepção que se tem da História? Para responder a 

estes questionamentos, embasar-nos-emos, prioritariamente, 

nos textos do filósofo alemão Walter Benjamin, que ao teorizar 

sobre a arte de narrar, reflete também sobre as consequências 

traumáticas da Guerra, sobretudo no que diz respeito à experi-

ência e sua relação com a narrativa, pois para ele, o ato de nar-

rar pressupõe a experiência. Afora esse pressuposto benjami-

niano de que esta experiência é ponto de partida para o ato de 

narrar, Benjamin enreda em si um conceito encerrado e longe 

de outras possibilidades que não seja ligado à experiência. 
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 Paul Baumer é um personagem fictício, criado por 

Erich Maria Remarque para a obra Nada de novo no front, a 

qual tem como contexto histórico os eventos da Primeira 

Grande Guerra. Baumer é um sujeito calado, sisudo, traumati-

zado pela guerra, vive em silêncio, não ousa contar muito aos 

seus familiares e amigos o que viveu nas fronteiras da guerra, 

ou quando o faz, faz de modo eufórico e nervoso. É a crise da 

narrativa da qual Benjamin se refere. É o silenciamento, emu-

decimento de quem volta calado das trincheiras, pois se po-

breza de experiência significa para Benjamin (1985) pobreza 

narrativa, então os combatentes da guerra sofreram esta impo-

sição dolosa da memória do trauma. Mas esta crise da narrativa 

gerou também, nos dizeres de Benjamin, uma “enxurrada” de 

livros sobre a guerra, pois a experiência estratégica das trin-

cheiras, uma “experiência do corpo pela guerra” era desmora-

lizante.  

Hannah Arendt usa o mesmo termo de Benjamin no en-

saio sobre Lessing. Após a Primeira Guerra Mundial, tivemos, 

segundo Arendt (2017, p. 28-29) a experiência de “dominar o 

passado, com uma enxurrada de descrições sobre a guerra, 

imensamente variadas em tipo e qualidade; naturalmente, isso 

não ocorreu apenas na Alemanha, mas em todos os países atin-

gidos”. Ora, partindo dessa concepção benjaminiana, Arendt 

menciona a novela A fable (Uma fábula), de Wiliam Faulkner, 

como um exemplo mor dessa literatura que representa bem o 

acontecimento da guerra, como verdade íntima e de efeito trá-

gico ou “prazer trágico” que permite ao leitor um processo de 

reconhecimento com algo como a guerra.  

Arendt, porém, parece esquecer que a obra de Remar-

que faz isso por meio da personagem Baumer. Em suas noites 

de bombardeio, Baumer reflete sobre a vida na casa dos pais e 
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o paradoxo que paira no front. Baumer assiste a morte de sol-

dados fortes e fica pasmo quando Katcinsky, o Kat, um dos 

mais fortes e adaptados à vida nas trincheiras, morre por um 

simples fator de sorte, pois estar na guerra e viver pressupõe 

não somente força ou inteligência, mas sorte. Ou seja, o ro-

mance de Remarque, sob a perspectiva narrativa do narrador 

niilista, de conotação pessimista diante da guerra, é um exem-

plo de como a experiência vivida nas trincheiras associa à ca-

pacidade de contar uma boa história. Pois não esqueçamos que 

Remarque também participara da guerra e imprimiu em Bau-

mer um pouco de si, que sua experiência na guerra lhe valeu 

como mote maior para a criação deste clássico da literatura de 

guerra. 

 

Conceitos benjaminianos e a estética da guerra em remar-

que 

 

Esses escritores que utilizaram a guerra como temática 

são, na verdade, obras de arte que se opõem contra ela, funci-

onando não como uma romantização da vida bélica e catastró-

fica, mas sim uma denúncia de sua destruição. O tom melan-

cólico e pessimista que Baumer usa para narrar a frequência da 

morte no front, a sobrevivência e a tensão da vida soam como 

ferina crítica ao convite dos partidos fascistas de enviar seus 

jovens filhos da nação para morrerem na guerra por heroísmo 

ou outros objetivos que apenas constituem saída para o go-

verno e não para o povo. 

 A ideia de que um bom narrador não prescinde a expe-

riência é para Benjamin algo essencialmente que marca a sua 

obra, atravessada pelo pressuposto de Erfahrung, ou seja, a ex-

periência autêntica, vinculada à narrativa, enquanto arte de 

contar, seja de forma artesanal ou não. Para ele, o declínio da 
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narrativa estaria, pois, relacionado à falta de experiência, tanto 

aquela associada à tradição quanto aquela concernente à vivida 

de modo andarilho. 

Baumer é um reflexo de seu próprio autor. Remarque 

participara da Primeira Guerra Mundial e dela sobreviveu para 

contar o que viu. Ao retornar para casa, ferido por dentro e por 

fora, Remarque passaria muitas noites em claro, com insônia, 

nas quais escreveria, no silêncio de seu quarto, os rascunhos 

do livro que seria publicado somente onze anos depois da 

guerra. Seu personagem é símbolo de uma juventude da época, 

que crente na ideologia patriota, faz-se voluntário da Frente 

Ocidental pelo bem de sua nação, mas que diante da experiên-

cia da guerra vê-se frustrado e traumatizado, tal como a maio-

ria dos seus amigos que foi à Guerra e não voltou, ou se voltou, 

emudecidos ficaram. 

Benjamin escreveu o texto “O Narrador”1 referindo-se 

à Primeira Guerra, a mesma que o personagem fictício de Re-

marque alistara-se junto com o seu grupo de amigos estudantes 

alemães. Motivados pelo nacionalismo exacerbado do profes-

sor Kantorek, Baumer e outros jovens participam, assistem e 

testemunham mortes, mutilações e sofrimentos que darão ori-

gem a trauma, silêncio e narratividade.  

 Após o evento da Grande Primeira Guerra, fosse natu-

ral, pois, que o engajamento político, social e cultural tomasse 

para si a produção artística. Não seria, portanto, estranho, que 

teóricos ora se dividissem entre aqueles que veem a beleza da 

guerra e aqueles que nela veem o horror e origem de traumas 

na cultura, literatura e arte em geral. Benjamin pertence a este 

                                                 
1 O ensaio do qual se fala foi escrito em 1936, com Considerações sobre 

a obra de Nikolai Leskov e reflexões teóricas acerca do ato de narrar. 
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último grupo; Marinetti e outros, ao primeiro. Remarque pu-

blicou sua obra-prima passados onze anos da primeira guerra. 

Seu livro alcançou tamanho sucesso que foi o bastante para 

que políticos o vissem como ameaça, pois sua obra constitui 

aquilo que Benjamin (2012, p. 117), no ensaio “Teorias do fas-

cismo alemão”, chama de “linguagem de pedra de toque”, pois 

o soldado que escreve sobre a guerra assume uma postura de 

usar essa linguagem para representar o conflito bélico.  

Assim como Benjamin teorizaria acerca da pobreza de 

experiência comunicável e sua relação com a narratividade, a 

personagem protagonista de Remarque em Nada de novo no 

front retorna do combate não só pobre desta comunicabilidade 

como traumatizado. Baumer torna-se, com o passar do tempo, 

um sujeito cada vez mais calado e sensível ao sofrimento do 

inimigo que está do outro lado da trincheira, mas ainda assim 

não deixa que esse embrutecimento o carregue para longe da 

necessidade de contar aos alunos da escola onde estudou 

aquilo que ele experienciou. Baumer não hesita em ir até à sala 

de aula, a mesma onde tempos atrás um professor fanático e 

patriota incitara, juntamente com outros amigos, a partir para 

o front, e denunciar, testemunhar que o combate da guerra 

nada tem de romântico, ou estético, tal qual pregara o docente.  

Essa mesma estética ou ideia romântica da qual o pro-

fessor Kantorek prega aos pupilos é a mesma defendida com 

paixão por Marinetti e que Benjamin faz questão de criticar no 

final de seu ensaio sobre a reprodutibilidade técnica da arte. 

Aquele, entrementes, afirma que  
 

A guerra é bela, porque graças às máscaras de 

gás, aos megafones assustadores, aos lança-

chamas e aos tanques, funda a supremacia do 

homem sobre a máquina subjugada. A guerra 

é bela, porque inaugura a sonhada metalização 



109 

 

 

 

do corpo humano. A guerra é bela, porque en-

riquece um prado florido com as orquídeas de 

fogo das metralhadoras. (MARINETTI, apud 

Benjamin, 1985, p. 211) 

 

Impossível discorrer sobre a temática da estetização da 

guerra sem trazer à tona o comentário de Marinetti em defesa 

do futurismo italiano e o que ele produziu em prol da estetiza-

ção da guerra, pois para ele, isso seria o maior argumento para 

o fortalecimento do discurso fascista. E quanto a isso, Benja-

min não poderia ficar calado e reclamar dessa pretensão artís-

tica.  

Embora Marinetti esteja se referindo a uma beleza bé-

lica vinculada ao uso das tecnologias que estão surgindo com 

a ascensão dos regimes totalitários, sobretudo nos desfiles e 

eventos nos quais a massa vê seu próprio rosto refletido na 

apoteoso fascista, esta mesma estética foi usada na literatura. 

Bataille (2015, p. 129) também recorda que ainda que zombe-

mos da guerra, ou de sua contradição de vida e morte, de luta 

pelo assassinato, ela acontece e é universal: “O assassinato em 

toda parte é carregado de horror e em toda parte os atos de 

guerra são valorosos”. Não, Bataille não está defendendo uma 

estetização da guerra. Longe disso, ao comentar a obra de 

Proust sob um viés da moral, ele discute como ela pode ser tão 

contraditória e universal politicamente. Pouco parecido tam-

bém com as pertinentes colocações contidas no ensaio “Teo-

rias do fascismo alemão”, no qual Benjamin (2012, p. 109) 

contrapõe a condecoração alemã aos jovens que, mecanizados, 

participam da guerra, atendendo a interesses políticos, mas 

também uma “manifestação da existência”, desatualizando os 

“mesquinhos emblemas do heroísmo que nalguns casos sobre-

viveram à guerra mundial”. (BENJAMIN, 2012, p. 112). Ora, 

se a guerra não possui estética, então por que fazê-la, por que 
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enviar jovens como Baumer para o front, onde o real seja dife-

rente daquilo imaginado? A concupiscência e a ambição se-

riam, para a filosofia de Kant, as razões pelas quais o governo 

mantém o discurso de encarregar aos jovens a responsabili-

dade pelo bem da pátria, seja ela funcionando com fins peda-

gógicos ou mesmo como um progresso político. (KANT, 

1989) 

Em Teorias do fascismo alemão, Benjamin não hesita 

em conjecturar na mecanização dos jovens. Vejamos o exem-

plo de Baumer e seus colegas de escola. O personagem que já 

no fim da história se mostra traumatizado, era otimista, crente 

no progresso da nação por meio dos conflitos bélicos, crente 

no discurso persuasivo dos professores. Instigado a alistar-se 

no exército, o narrador depara-se, diferente do que houvera 

sido ensinado na escola, com a morte em demasia, com a me-

canização dos jovens e com a redução das condições humanas, 

torna-se autômato da política da guerra, mecanizado, não age 

se não como uma máquina programada para suportar a dor da 

morte, dos ferimentos, dos flagelos, da saudade de casa e de 

outros sentimentos que, com o passar do tempo, deixam-no 

cada vez mais traumatizado. 

Augusto Boal, o diretor brasileiro de teatro do opri-

mido, chegou a dizer que “A Natureza não é bela; belos são os 

olhos que a miram. ” (BOAL, 2009, p. 6). Seguindo esse raci-

ocínio, poderíamos afirmar que a guerra em si não é estética. 

É apenas a sua apresentação que o é, ou seja, a sua representa-

ção, o modo como ela é narrada, por exemplo, por Baumer, o 

jovem soldado alemão traumatizado, nos faz entender que a 

sua construção literária pode ser efetivamente bela, porque ele, 

apesar dos reclames da guerra, as coisas podem ter em si certos 

aspectos belos: seja o companheirismo de um com colega com 

o outro, a benesse de quem doa uma bota ou outra peça de 
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roupa para quem precisa, ou ainda as breves palavras de alento. 

Isso, talvez, lembre os fragmentos poéticos do heterônimo 

Bernardo Soares, de Fernando Pessoa, no texto “Estética da 

Guerra”, contida em “Livro do Desassossego”: 

 
A guerra tem muitos aspectos. Em um deles é 

uma coisa terrível e violenta: é o que toda a 

gente nota e esquece, senão devíamos estar 

tremendo do que vai por essa Europa desman-

telada. Por outro jeito, a guerra é uma coisa 

suja; este aspecto raro morre a quem a ima-

gina, e cedo tem de esquecer a quem a atra-

vessa com o corpo. De outro ângulo é uma 

coisa grande, porque põe em fúria e expressão 

todas as sinistras coisas elementares dentro de 

nós, e é nessas que reside a matéria de que as 

tragédias são feitas. Nenhum destes é o seu 

lado estético. 

O lado estético da guerra não está nos comba-

tes nem nas campanhas. Está nos preparativos. 

(...) Porque o estético, o elegante das coisas é, 

por um mistério da Natureza, sempre uma 

coisa que elas formam e não têm relação ne-

nhuma com a natureza delas. 

 

Se em Benjamin a representação da guerra na literatura 

presume uma narrativa vinculada a experiência, segundo o 

pensamento benjaminiano, na fotografia realizou-se de forma 

diferente, conforme nos lembra Sontag (2003, p. 33), no ensaio 

“Diante da dor dos outros”. Assim ela afirma:  
 

Que um campo de batalha ensanguentado 

pode ser belo — no registro sublime, aterrador 

ou trágico do belo — é lugar-comum no to-

cante a imagens de guerra produzidas por ar-

tistas. A idéia não cai bem quando se aplica a 
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imagens captadas por câmeras: encontrar be-

leza em fotos de guerra parece insensível. Mas 

a paisagem da devastação ainda é uma paisa-

gem. (SONTAG, 2003, p. 33)  

 

 Logo, Sontag não imagina que a fotografia seja uma 

forma de estetizar a guerra. Lembremos, agora, que o livro de 

Remarque foi traduzido para a linguagem cinematográfica em 

1930, alcançando bastante glória pela forma como a guerra foi 

tratada, não mais romântica, não mais reprodutora de valores 

políticos, mas sim com crueza e cheia de dor. 

Mas para combater a expressão de Marinetti (“a guerra 

é bela”), o comentário crítico de Benjamin, publicado em uma 

segunda versão do texto em 1955 enseja, portanto, um arre-

mate ao afirmar que o fascismo introduziu uma estetização na 

vida política. Por conseguinte, ela está relacionada à guerra e 

Benjamin não dissocia a produção da guerra com o que é pro-

duzido no presente. “Do ponto de vista técnico, sua formula-

ção é a seguinte: somente a guerra permite mobilizar em sua 

totalidade os meios técnicos do presente, preservando as atuais 

relações de produção.” (BENJAMIN, 1985, p. 195). Ele 

mesmo persiste na locução de que qualquer esforço que se faça 

para estetizar a política, ele convergirá, para um único ponto: 

a guerra, e somente ela, para Benjamin (1985) permite dar um 

objetivo aos movimentos provenientes da movimentação po-

pular.  

Resta, contudo, saber como essa estética da guerra é 

construída dentro da obra literária, como esse pensamento de 

Marinetti é incluído no discurso do mestre dos alunos. E parece 

óbvio que diante do discurso convincente do professor, a quan-

tidade de alunos do sexo masculinos que se voluntariam para 

o front da guerra em prol do bem da nação seja muito grande. 

Ainda no mesmo trecho, Benjamin cita ipsis litteris as palavras 
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de Marinetti, que continua a pregar essa estética, que nela mora 

uma certa beleza capaz de criar, instigar a ciência e a invenção 

de máquinas e tecnologias que iluminam a própria luta hu-

mana. 
 

A guerra é bela porque reúne numa sinfonia o 

fogo das espingardas, dos canhões, dos cessar-

fogo, os perfumes e os odores de putrefacção. 

A guerra é bela porque cria novas arquiteturas, 

como a dos grandes tanques, a da geometria de 

aviões em formação, a das espirais de fumo de 

aldeias a arder e muitas outras... poetas e artis-

tas do futurismo... lembrai-vos destes funda-

mentos de uma estética da guerra, para que a 

vossa luta possa iluminar uma nova poesia e 

uma nova escultura! (BENJAMIN, 1985, p. 

195) 

 

Um pensamento marinettiano atualmente seria consi-

derado anormal para uma sociedade que vê a guerra diferente 

daquele que defendia a Guerra da Etiópia de 1936. Eco (1998, 

p. 13) alerta que “O mundo de hoje olha a guerra com olhos 

diversos daqueles com os quais podia olhá-la no início do sé-

culo, e se alguém falasse hoje da beleza da guerra como única 

higiene do mundo, não entraria para a história da literatura, 

mas da psiquiatria”. Na época de Remarque, enviar os filhos 

era lealdade à pátria, era ato de coragem, heroísmo, mesmo que 

ela trouxesse àquelas jovens um trauma, o que importava era a 

tal lealdade à pátria em plena guerra, ainda que a degradação 

humana e sua consequente crise de narrar o que viveu fosse 

cada vez mais menor, pois hoje, depois das pesquisas e estudos 

empreendidos por Freud, sabemos que a guerra ocasiona o que 

ele denomina de neurose traumática. Convém, pois, discorrer 
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um pouco sobre como o trauma é manifestado na narrativa de 

guerra de Remarque.  

 

A narrativa de trauma em Nada de novo no front, de Erich 

Maria Remarque 

 

Com um legado essencialmente marxista, Benjamin 

persegue na deia de que há dois tipos de narradores: aqueles 

que vem de longe, viajam e tem muito para contar, ou seja um 

narrador viandante e andarilho e aqueles que vivem sem nem 

ao menos ter saído do próprio país, mas que conhece bem as 

suas heranças culturais. No primeiro tipo o marinheiro comer-

ciante seria o melhor exemplo, já o camponês sedentário re-

presentaria a força oral do segundo. Se o primeiro tipo pressu-

põe andanças e experiências em outros lugares e culturas, o 

narrador de Nada de novo no front insere-se, portanto, nesta 

categoria.  

Benjamin aponta dois usos possíveis para a capacidade 

crescente da reprodução técnica – o Fascista, “que vê a sua 

salvação no fato de permitir às massas que se exprimam mas, 

de modo nenhum, que exerçam os seus direitos”, e usa as tec-

nologias de reprodução para criar uma espécie de estética po-

lítica que culmina no ideal futurístico da guerra como expres-

são máxima da sensibilidade artística; e o Comunista, que re-

siste à influência da estetização Fascista ao politizar a arte de 

forma a que reflita a ascendência do proletariado e promova a 

redistribuição da propriedade. Diante dessa estetização e poli-

tização, Benjamin segue no raciocínio da relação experiência 

e narratividade: 
 

Não se percebeu devidamente a relação ingê-

nua entre o ouvinte e o narrador é dominada 

pelo interesse em conservar o que foi narrado. 
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Para o ouvinte. Para o ouvinte imparcial, o im-

portante é assegurar a possibilidade da repro-

dução. A memória é a mais épicas de todas as 

faculdades. Somente uma memória abran-

gente permite a poesia épica apropriar-se do 

curso das coisas, por um lado resignar-se, por 

outro lado, com o desaparecimento dessas coi-

sas, com o poder da morte. (BENJAMIN, 

1985 p.210) [grifo nosso] 

 

Memória aqui no sentido de lembrar mesmo, de recor-

dar, de assegurar que o vivido não seja esquecido. E talvez por 

isso o próprio Baumer afirma “Meu cérebro atingiu o limiar da 

loucura, mas ainda estou suficientemente lúcido para saber que 

jamais poderei escrever a esta gente, como tencionava há 

pouco.” (REMARQUE, 2004, p. 77).  

Antes de Remarque, a literatura mostrava a guerra 

como um acontecimento apenas de fano de fundo dos roman-

ces e aventuras de casais apaixonados. Tratada na maioria das 

vezes com neutralidade, a guerra era vista como uma necessi-

dade heroica dos homens, pelo bem da nação. A partir de Re-

marque, o tratamento literário dado à temática da guerra muda 

de tom, abandonado o caráter inteiramente pacifista para uma 

experiência de guerra pautada por situações dolorosas, confli-

tantes e traumáticas, isso porque a história não conta apenas o 

desenvolvimento das ações que acontecem no front, mas tam-

bém dos momentos em que o narrador retorna para casa cheio 

de angústias e traumas.  

 Assim, Baumer é uma personagem de pouca experiên-

cia comunicativa. A priori não consegue compartilhar com a 

família suas aflições, angústias e dores. Em sua primeira opor-

tunidade de visitar a casa dos pais, numa licença conquistada, 

Baumer percebe que está cada vez mais desacreditado da 

guerra, de como ela foi projetada e pregada em sua mente. O 
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mundo da guerra não é o mesmo que houvera sido imaginado 

pela juventude que abdicara dos dias tranquilos nas casas pa-

ternas para ir em busca do bem da nação. O jardim florido de 

granadas do qual menciona Marinetti é mais real nas trinchei-

ras, quando os jovens se veem defronte da realidade caótica e 

que traz traumas para os que nela estão imersos. Em uma pas-

sagem marcante de como o trauma já se manifesta em Baumer, 

com clarividência constatamos que a estética da guerra tem 

conluio com o trauma, ou melhor, com aquilo que Freud deno-

mina de neurose traumática, pois em sua psicanálise, ele con-

sidera guerras como consequências das pulsões de Eros e Tha-

natos. Freud relaciona a experiência traumática como uma im-

posição frequente ao sujeito que a sofre, pois em seus sonhos, 

é recorrente a cena que deu origem ao trauma. No testemunho 

de Baumer, constatamos sua melancolia:  
 

Imaginava a licença de modo inteiramente di-

verso. Há um ano, de fato, teria sido mesmo 

diferente. Com certeza, fui eu quem mudou 

nesse intervalo. Entre aquela época e hoje há 

um abismo. Naquela ocasião, ainda não conhe-

cia a guerra; estávamos em áreas mais calmas. 

Hoje, reparo que, sem perceber, fiquei desilu-

dido. Não consigo mais me orientar, é um 

mundo desconhecido. Alguns perguntam, ou-

tros não perguntam, e vê-se que eles se orgu-

lham disso; frequentemente, chegam até a di-

zer, com um ar de compreensão e superiori-

dade, que não se pode falar sobre essas coisas. 

(REMARQUE, 2004, p. 134) [grifo nosso] 

 

 Baumer inicialmente acostuma-se com a guerra a tal 

ponto de ver nela a normalidade, para só então depois defron-

tar-se com o seu engodo, defrontar-se com o sangue e com 

aquela mágoa referida no poema de Ribeiro Couto. Seligmann-
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Silva (2000), no rastro das reflexões freudianas, atenta para o 

fato de que o trauma, enquanto ferida da memória, caracteriza-

se, também pela obstante frequência lembrança do aconteci-

mento, sobretudo nas expressões oníricas.  

Manifestação latente dessa neurose da qual Freud 

chama de trauma, ela se estabelece como uma forte fixação em 

“alguma época” do passado, algo fora da normalidade:  
 

As neuroses traumáticas dão uma indicação 

precisa de que em sua raiz se situa uma fixação 

no momento do acidente traumático. Esses pa-

cientes repetem com regularidade a situação 

traumática, em seus sonhos; [...] É como se es-

ses pacientes não tivessem findado com a situ-

ação traumática, como se estivessem enfren-

tando-a como tarefa imediata ainda não execu-

tada” (FREUD, p. 325).  

 

 O trauma se manifesta de diversas formas. Para Gag-

nebin (2006), por exemplo, ele é a “ferida aberta na alma, ou 

no corpo, por acontecimentos violentos, recalcados ou não, 

mas que não conseguem ser elaborados simbolicamente, em 

particular sob a forma de palavra, pelo sujeito” (2006, p. 110). 

Sendo assim, os acontecimentos violentos nos quais Baumer 

foi submetido caracterizam, pois, o que internamente fica re-

calcado para depois se manifestar.  

Como a discussão acerca do trauma é latente na narra-

tiva de Remarque, apresentamos a seguir um trecho do teste-

munho de Baumer, que inspirado pelas ideias da guerra e 

mesmo cansado dela, num determinado momento, ao retornar 

para por meio de uma licença, vai até à escola bradar contra o 

professor que houvera enganado a si e aos demais, denuncia o 

estado degradante da guerra, confessa o sofrimento e angústia 

que é estar no front, vendo a vida e a morte sempre ao lado. 
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No mesmo instante em que as primeiras gra-

nadas assobiam, quando o ar estremece sob os 

tiros, insinua-se, repentinamente, uma expec-

tativa mal-reprimida em nossas veias, em nos-

sas mãos, em nossos olhos, um esperar mais 

vigilante, uma consciência mais intensa do 

nosso ser, um estranho aguçamento dos senti-

dos. O corpo, de repente, fica preparado para 

tudo. (REMARQUE, 2004) 

 

 Agora fica claro como o trauma desencadeia na mente 

da personagem uma corrente de pensamentos que o deixa con-

fuso e sempre ansioso, como se nos próximos minutos algo 

fosse suceder em sua vida ou nalguns colegas do front. Baumer 

narra não só a sua dor, mas também daqueles que não encon-

travam formas de escrever aos familiares do soldado morto a 

notícia que, certamente, os afligiria. Baumer é, por excelência, 

o personagem vítima de trauma. O seu silêncio diante da mãe 

e da irmã ao voltar para casa, a sua insônia, o estranhamento 

diante dos livros de sua estante ou ainda a vontade maior de 

voltar ao front a permanecer angustiado no quarto de casa são 

sinais de sua experiência traumática. Baumer virou um órfão 

de si mesmo, um dependente da cena, que mesmo sofrendo, 

não enxerga outras possibilidades se não a de narrar o que vi-

veu naquele front que, ironicamente, trazia muito de novo para 

sua vida.  

Ao matar um homem do outro lado da trincheira, seu 

inimigo, Baumer questiona e reflete:  
 

Perdoe-me, companheiro. Só vemos as coisas 

tarde demais. Por que não nos repetem sempre 

que vocês são também uns pobres-diabos 

como nós, que suas mães se inquietam como 

as nossas e que temos o mesmo medo da morte 
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e morremos do mesmo modo, sentindo a 

mesma dor?...” (REMARQUE, 2004, p. 76). 

[grifo nosso] 

 

Não é tarde, mas é o primeiro sinal de que Baumer foi 

enviado para a missão errada, sua melhor missão seria mesmo 

narrar, contar o que viu. Sabemos, porém, que esse ato de nar-

rar, não teria tanto sentido de real caso ele mesmo não tivesse 

tido a experiência da qual Benjamin sempre reforça durante a 

maioria de seus textos. Experiência, aliás, que está contida na 

biografia do autor deste clássico. Remarque foi um veterano 

de guerra, voltou dela ferido e aprimorou seu trauma na pobre 

e triste figura do jovem Baumer, que assim como ele, viu o 

horror de perto. Não nos enganemos, os soldados de guerra de 

Ribeiro Couto são os mesmo de Remarque: eles voltam dela 

magoados, mutilados sobretudo por dentro, engendrando nar-

rativas de trauma. 

 

Considerações finais ou uma coda para fins estéticos  

 

 Em Nada de novo no front vimos como os conceitos de 

Walter Benjamin são convertidos numa narrativa que mostra a 

guerra não de forma bela, mas dilacerante. Mas como afirma-

mos no decorrer do texto, foi sua construção, o seu olhar para 

linguagem, para a dor e para o trauma que a transformaram 

numa estética a ser trabalhada na fotografia, cinema e, princi-

palmente, literatura. Pois assim como Benjamin havia teori-

zado, a narrativa estava em crise e ela pressupunha uma certa 

experiência.  

 Remarque obteve essa experiência e fez dela um mo-

tivo maior para denunciar a estetização/romantização da 

guerra. Paradoxalmente, fez dela um tema para sua obra-

prima. Baumer é seu espelho, mas também seria o daqueles 
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que foram e voltaram magoados, silenciados, emudecidos ou 

nem sequer voltaram. Teorizar, portanto, sobre como a guerra 

é retratada na literatura mostra como em tempos sombrios os 

homens são capazes de ver a beleza onde, geralmente, não se-

ria perceptível.  
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1 Introdução 

 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa rea-

lizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Lite-

rários da Universidade Federal do Piauí e Universidade Esta-

dual do Piauí. Ele objetiva enfocar a criação de um conceito de 

Memória por Walter Benjamin, a partir da recepção do conto 

As cerejas de Lygia Fagundes Telles. 

As Cerejas possui relação entre a memória e a narração. 

Ademais, está presente a simbologia ano nome das persona-

gens, objetos, nome de animais e em ações relatadas. Ressalta-

se que o foco deste trabalho é mostrar como o conceito de me-

mória está presente no ensaio O Narrador. Esse discurso sur-

giu logo após a 1ª Guerra Mundial, com o pensador alemão 

Benjamin, que viveu, além do fascismo, a destruição de pré-

dios, a diluição do exterior e do interior. Toda essa experiência 

faz com que ele fale da decadência de costumes. É pertinente, 

e se aproxima das teses de Maurice Halbwachs e de Paul Ri-

coeur sobre memória. A memória para Platão é a representação 

mailto:nairasuzane1@hotmail.com
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presente de uma coisa ausente, enquanto na visão de Sócrates 

a memória verdadeira deveria se encaixar de forma exata se 

não se encaixasse completamente era considerada como repre-

sentação falsa. Essa teoria foi refutada por Paul Ricoeur. A hi-

pótese criada é que o processo de narração só é possível através 

do alicerce da memória individual e da memória coletiva. 

O livro Elas por elas (2016) organizado por Rosa 

Amanda Strausz traz que a escritora Lygia Fagundes Telles, 

foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura em 2016. A mesma 

nasceu em São Paulo e começou a escrever histórias aos oito 

anos. Ela acredita que seu livro de estreia é o romance Ciranda 

de pedra (1954). Com repertorio variado de obras, está com-

posto de contos, romances e memórias. Ela recebeu os mais 

significativos prêmios brasileiros, como o Jabuti e o da Asso-

ciação Paulista de Críticos de Arte (APCA), e seus livros estão 

publicados em 11 países. 

O objetivo principal deste trabalho é destacar a trajetó-

ria do ato de narrar na representação da memória na visão da 

narradora-personagem Julia entrelaçando a concepção benja-

miniana através do ensaio O narrador relacionando com a te-

oria literária de Halbwachs e Ricoeur. Além disso, alguns pro-

blemas são peças-chave na pesquisa, de que maneira a memó-

ria aparece na narrativa, como a narração e a memória estão 

interligadas, e quais os significados dos nomes das persona-

gens e dos objetos que aparecem frequentemente no texto. 

A pesquisa possui relevância, tendo em vista que Wal-

ter Benjamin continua,através de suas teses,nos propondo 

questões pertinentes nos estudos literários e no âmbito social, 

fazendo com que esses campos perpassem e acalorem debates 

não apenas entre narração e memória, mas para uma melhor 

convivência entre indivíduos em sociedade. 
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2 Marco teórico 

 

Este estudo apoia-se no aporte teórico proposto por Je-

anne Marie Gagnebin (2009), Maurice Halbwachs (2006), 

Massaud Moisés (2007), Michael Pollak (1989), Paul Ricoeur 

(2007),Walter Benjamin (1994) e a fortuna crítica existente so-

bre o tema, tais como: artigos científicos de periódicos, disser-

tações e teses. 

Paul Ricoeur (2007), no livro A memória, a história, o 

esquecimento, afirma que não existe verdade absoluta no pro-

cesso de recordação (é a busca de uma lembrança que tem sen-

tido, que representa), corroborando a experiência vivida no 

presente anterior e diferente da experiência do presente, pois o 

“eu” levará as impressões, sensações de um novo presente e 

assim formará um novo passado. Destacando a concepção Ri-

coeur sobre a memória corporal, esta memória é um reflexo 

das emoções vividas que pode provocar certo grau de distan-

ciamento, fatos lembrados são automaticamente associados a 

lugares, reiterando que algo aconteceu, propiciando o sujeito 

estar como agente, paciente ou testemunha. 

No início do conto há uma representação da memória 

que se parece com a definição de Paul Ricoeur (2007) como 

acontecimento marcante. “- É de cera? - perguntei tocando-lhe 

uma das cerejas. - Ela acariciou-me a cabeça com um gesto 

distraído. Senti bem de perto seu perfume. - Acho que sim, 

querida. Por quê? Você nunca viu cerejas?” (TELLES, 1992, 

p, 51). Julia havia certamente arquivado essa impressão deste 

encontro com todas as suas sensações em suas lembranças, ela 

era ingênua, não conhecia a malícia. Segundo Ricoeur (2007), 

há a diferença entre memória-hábito e a memória-lembrança. 

A memória-hábito é quando a recordação está vinculada à vi-

vência presente. A memória-lembrança é quando a recordação 



125 

 

 

 

está ligada ao passado. Neste fragmento da obra temos o exem-

plo claro de memória-hábito: “É da idade, querida. É da idade. 

- Parecido com o pai. Romeu também tinha essa mesma mania 

com cavalo. - Ele monta tão bem. Tão elegante.” (TELLES, 

1992, p. 53). A personagem tia Olívia associa a figura de Al-

berto com aquela que convivera (a imagem de Marcelo, com 

quem está convivendo atualmente na fazenda). Fica claro que 

eles já se conheciam e se encontravam desde a Europa. 

Segundo o texto A memória coletiva, de Maurice Hal-

bwachs (2006), a memória individual e a memória coletiva es-

tão repletas de imagens construídas por meio de metáforas, en-

quanto sujeito adulto. Um exemplo é quando voltamos à uma 

cidade da qual já nos é familiar. Dessa maneira, há uma re-

constituição da memória, tendo assim, um quadro de referên-

cias de nossas lembranças antigas. Mesmo passeando sozinho 

nesta cidade certamente lembrar-nos-emos de alguém conhe-

cido, familiar ou amigo que se faz presente em nossa memória. 

Pode-se desta forma afirmar que nossas lembranças permane-

cem coletivas. Então, de acordo com Halbwachs, a memória 

individual possui seu alicerce na memória coletiva. Fazendo 

um paralelo com o conto em análise, a personagem Olívia tem 

uma recordação de como são as cerejas na Europa a fim de 

explicar para sua sobrinha com riqueza de detalhes. “Ela teve 

um risinho cascateante. No rosto muito branco a boca parecia 

um largo talho aberto, com o mesmo brilho das cerejas. - Na 

Europa são tão carnudas, tão frescas.” (TELLES,1992, p. 51). 

Essa necessidade de Olívia recordar faz se indispensável para 

dar credibilidade à imagem de semelhança às cerejas que ela 

carregava com as cerejas frescas e que ela conhecia na Europa, 

bem como os prazeres da sexualidade. Sua sobrinha faz essa 

relação com a boca da tia aberta como um talho e brilhosa 

como uma cereja. Pode-se notar que a personagem Olívia se 
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recorda da aventura amorosa com Marcelo na Europa, pois an-

tes ela passa a línguanos lábios quando fala das cerejas. 

O texto Memória, história, testemunho, de Jeanne Ma-

rie Gagnebin (2009), trata sobre dois ensaios de Walter Benja-

min (Experiência e pobreza, de 1933 e O narrador, escrito en-

tre 1928 e 1935). Ambos falam sobre o declínio da experiên-

cia. O narrador sedentário com os pés fincados na terra repre-

senta a própria terra. O narrador viajante é o que tem contato 

com outras terras. Benjamin no século XIX representa a se-

gunda modernidade vai propiciar ao homem uma vida mais 

cômoda. A pós-modernidade é uma reflexão crítica da atuali-

dade. Surge um questionamento: para onde o progresso tem 

nos levado? E Walter Benjamin já questionava isso desde a 

década de 30. E suas problematizações gravitam em torno da 

decadência da narrativa. Ele questiona que se perdeu a habili-

dade de narrar e a habilidade de ouvir. Assim também se con-

clui que a memória está em declínio, pois a característica dela 

é que os fatos devem ser transmitidos através da narrativa. 

Michael Pollak (1989), no texto Memória, esqueci-

mento, silêncio, problematiza o livro Memória coletiva de 

Maurice Halbwachs. Seu questionamento é sobre ouvir as mi-

norias dominadoras, tendo em vista que a história deve ressal-

tar a importância de memórias subterrâneas, que se opõem à 

“Memória oficial”, no caso a memória nacional. A memória 

está em disputa em um grupo que tem a visão histórica do do-

minador e que possui a visão da minoria. Pollak prefere usar o 

termo enquadramento da memória. Esta memória está sendo 

construída de um jeito específico e de um lugar específico. 

Assim, no conto “As cerejas” tem uma narradora jo-

vem que se chama Julia, ela mora em uma fazendola, usa ves-

tidos simples, é a jovem-menina do interior que narra através 
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de seu olhar inocente os comportamentos das personagens ao 

seu redor. 

 

3 A leitura do enredo as cerejas, de Lygia Fagundes Telles 

e a representação da memória na perspectiva benjamini-

ana 

 

A narrativa do conto mostra uma casa simples do 

campo, remetendo a uma fazenda. A narradora é Julia, mas só 

se sabe o nome desta personagem através de outro conto (Os 

morangos) da autora. Segundo Massaud Moisés (2007) as per-

sonagens do conto não possuem profundidade, um só defeito 

e uma só qualidade caracterizam as personagens planas, foi 

comprovada que as personagens secundárias que são represen-

tadas por Madrinha e Dionísia no conto em análise possuem 

esses traços. Já as personagens principais da trama possuem 

uma variedade de qualidades e defeitos que definem as perso-

nagens redondas que são representadas por Julia, Olívia e Mar-

celo. 

Na casa vivem Julia, a sua madrinha e a cozinheira Di-

onísia. Elas recebem a visita inesperada de Olívia a tia de Julia 

e de seu primo Marcelo filho de Romeu primo-irmão de Al-

berto. Olívia era uma mulher refinada, sensual que mostrava 

na roupa um grande decote onde carregava um cacho de cere-

jas de algodão, sempre com muito calor, de perfume marcante 

a mesma despertava em Julia curiosidade. Julia se apaixona 

por Marcelo, que é três anos mais velhos que ela, porém ele 

era tímido e arredio, sua satisfação era cavalgar e não dá a me-

nor importância para sua prima e fala para Julia achar vulgar 

sua tia Olívia chama-la de afetada e esnobe. Mas era apenas 

um disfarce para esconder o seu desejo carnal por Olívia, sua 

amante. Julia apenas o via ao longe galopando na estrada, ela 
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era inocente e ingênua. O ápice da obra é quando a moça, antes 

de apresentar um febrão de sarampo, vê os corpos de Olívia e 

Marcelo entrelaçados no divã (ele segurando os cabelos de Oli-

via como a crina do cavalo). A madrinha era uma senhora de 

idade, muito ocupada nos afazeres de casa, é como uma mãe 

para Julia e por isso distraída para o que estava acontecendo 

debaixo de seus olhos. É estrábica e tonta. Dionísia era negra 

e vivia sempre muito ocupada com as receitas secretas. Prova-

velmente Marcelo e Olívia foram à fazenda para continuar 

mantendo seus encontros amorosos escusos. 

Os dias que antecedem a tempestade são de grande an-

siedade. A madrinha sabia que aquele calorão estava anunci-

ando uma grande mudança de tempo, sabia que o temporal iria 

pegar Marcelo que estava a galopar, achava-o estranho, ele a 

fazia lembrar-se de Alberto, pois também era introspectivo e 

gostava de andar a cavalo. 

A memória para Platão é a representação presente de 

uma coisa ausente. Na visão de Sócrates, a memória verdadeira 

deveria se encaixar de forma exata. Caso não se encaixasse 

completamente era considerada representação falsa. Para Wal-

ter Benjamin na obra O Narrador (1994) a memória possui la-

cunas que podem ser preenchidas com ficção, pois a narração 

se confunde algumas vezes com a própria vida do narrador. A 

narradora personagem tenta arrancar os fragmentos da lem-

brança de como havia começado a tempestade e o que cada 

membro da casa estava realizando de tarefa naquele momento 

com a finalidade de driblar o esquecimento. Isso pode ser com-

provado no trecho a seguir: 
 
Lembro-me de que as primeiras gotas de 

chuva caíram ao entardecer, mas a tempestade 

continuava ainda em suspenso, fazendo com 

que o jantar se desenrolasse numa atmosfera 
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abafada. Densa. Pretextando dor de cabeça, tia 

Olívia recolheu-se mais cedo. Marcelo, silen-

cioso como de costume, comeu de cabeça 

baixa. Duas vezes deixou cair o garfo. (TEL-

LES, 1992, p. 53) 

 

A memória persiste como uma melodia insistente que 

não sai da cabeça de Julia e é dessa forma que consegue retra-

tar com detalhes o que cada membro estava fazendo no ins-

tante do cair da grande chuva. A memória só pode ser traba-

lhada se tivermos para quem compartilhar as nossas experiên-

cias. Lembrando Benjamin (1994) a qualidade de narrar está 

se perdendo, porque temos cada dia menos tempo de intercam-

biar experiências. Ele justifica que por isso quem viaja tem 

muito que contar e compartilhar seu saber. O romance, assim 

como o conto, incorpora-se com a vida dos ouvintes, dos lei-

tores. Quando o contexto da narração é psicológico, o leitor se 

torna livre para realizar suas interpretações.  

Na perspectiva de Halbwachs (2006, p. 31) “recordar 

uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido 

literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma 

material e sensível”. Assim como a personagem Julia na des-

crição do fragmento anterior e mais detalhadamente será per-

ceptível no próximo trecho selecionado. Pode-se explicar essa 

afirmação quando alguém fala para você dizendo que esteve 

presente naquela situação de forma participativa, mas aquela 

cena continua estranha para você. Você provavelmente apagou 

essa informação cognitiva, pois já estava preocupado com a 

situação presente atual e a aquela que ficou no passado não 

representa mais importância. Pode-se ver claramente essa ideia 

de Halbwachs em um fato narrado no conto, pois após o clímax 

do enredo a personagem Julia fica doente. Observa-se que ela 
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possui lapsos em sua memória no ápice de sua enfermidade, 

veja a seguir:  
 
Até hoje não sei quantos dias me debati esbra-

seada, a cara vermelha, os olhos vermelhos, 

escondendo-me debaixo das cobertas para não 

ver por entre clarões de fogo milhares de cere-

jas e escorpiões em brasa, estourando no chão. 

- Foi um sarampo tão forte - disse Madrinha 

ao entrar certa manhã no quarto. - E como 

você chorava, dava pena ver como você cho-

rava! Nunca vi um sarampo doer tanto assim. 

(TELLES, 1992, p. 54) 

 

Julia não sabia o que era real e o que era ficção em sua 

recordação, apenas o testemunho da madrinha vai trazendo a 

toma uma espécie de rememoração. De acordo com Hal-

bwachs (2006, p. 32) “neste conjunto de testemunhas a nós, 

temos de trazer uma espécie de semente da rememoração.” 

Dessa forma vem à tona um grupo de memórias reconstruídas. 

Porém, esse fato jamais será uma lembrança para a jovem. As-

sim pode-se enfatizar com a explicação de Halbwachs (2006, 

p. 37) que “esquecer um período da vida é perder o contato 

com os que então nos rodeavam”. Por essa razão assevera-se 

que a protagonista, enquanto tinha sarampo, encontrava-se iso-

lada no quarto apenas com os cuidados de sua madrinha, pois 

é a madrinha que a faz recordar o que havia passado nos dias 

em que ela delirava de febre por conta do sarampo. Pode-se 

comparar ainda em suas visões que os escorpiões eram Mar-

celo, já que eles estavam com as cerejas se misturando no chão, 

fazendo uma sutil alusão à figura da tia Olívia em um encontro 

íntimo. 
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Em conformidade com o que foi afirmado anterior-

mente, Benjamin (1994) constata que narrar é um processo ar-

tesanal, e que os narradores começam contando como se deu 

as circunstâncias dos fatos que irão contar, a menos que seja 

uma escrita autobiográfica. Também estão em consonância 

com essa assertiva Leskov e Tolstói. Por essa razão, Telles co-

meça o conto relatando como Julia não havia percebido nada 

entre os dois antes (Marcelo e Olívia). Em seguida, a narrativa 

segue rememorando a história e contando o que a madrinha 

estava fazendo e quando receberam a carta do mensageiro avi-

sando a chegada de Olívia e Marcelo na fazenda. E não tiveram 

tempo de organizar a casa para receber os ilustres visitantes. 

O episódio final da trama traz a notícia de que Marcelo 

morre um ano depois de uma queda andando a cavalo, com a 

representação da situação com as cerejas caindo, nos reme-

tendo ao sangue e ao próprio Marcelo como um anjo cego que 

foi bordado por Madrinha. Pode-se analisar esse episódio com 

a tese de Benjamin relatando que a morte na Idade Média era 

algo a ser contemplado pelos vivos através das portas abertas. 

E atualmente a morte é cada vez mais expulsa do universo dos 

vivos, pois os idosos (as) são colocados em sanatórios, casa de 

repouso ou hospitais. Por essa razão, a autora nos permite re-

fletir sobre o sentido da vida ao chegar ao fim de sua narrativa. 

A simbologia no nome das personagens, em objetos, no 

nome de animais e em ações relatadas possui um sentido muito 

mais significativo quando apresentado. O significado da cereja 

está ligado a sexualidade, perda de inocência. Relacionando ao 

conto, pode-se lembrar que tia Olivia tinha um calor excessivo 

e quando se despede da sobrinha presenteia com as cerejas de 

algodão que ela sempre usava no decote, representando a perda 

da inocência de Julia e a busca de suas descobertas amorosas. 

Julia tem seu nome ligado à juventude, bem como ao sinal ou 
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ao fato que a deixa entrever alguma coisa, pois a personagem 

guardava uma paixão pelo primo Marcelo, porém nunca a re-

velou. 

O nome Olívia significa pessoa sociável, meiga, que tem 

grande atração pela novidade, tem características de indepen-

dente, é feliz em uma relação a dois onde haja autonomia. 

Dessa forma, a personagem tia Olívia possui um caso com 

Marcelo e apenas ao final Julia descobre a verdade pouco antes 

de apresentar os sintomas de sarampo, contudo por causa da 

distração da madrinha a mesma nem levanta suspeitas. O nome 

Dionísia significa muito apegada com a família, afetuosa, que 

possui um senso maternal forte, gosta de se sentir útil, por isso 

tem muitas ocupações e quase não tem tempo livre. Dessa ma-

neira, a personagem Dionísia tão ocupada nos afazeres domés-

ticos, também não percebe a relação amorosa dos recém-che-

gados. A Madrinha é a personagem do sexo feminino que se 

compromete em proteger algo ou alguém, assim como Dioní-

sia acaba não dando conta da relação amorosa de Olívia e Mar-

celo, tampouco fica sabendo que Julia está apaixonada pelo 

primo. 

 Já o nome Marcelo significa “pequeno guerreiro” ou 

“pequeno marcial”, surgiu através da palavra latina Marcellus. 

O escorpião está relacionado a ele na obra e simboliza transi-

ções, a morte, o ato de morrer, está ligado as sombras, assim 

como as trevas interiores, e os infernos profundos. Marcelo 

adora montar e cavalgar. E este animal, na simbologia, está 

associado à passagem e ao transporte da alma para o mundo 

dos mortos. Durante o dia é o cavaleiro que conduz o cavalo, 

porém a noite é o cavalo que o conduz a desgraça. Assim 

ocorre com a personagem Marcelo, tendo em vista que este é 

conduzido para a morte um ano depois através da queda que 

sofre galopando, ele e o cavalo morrem de um só golpe. Por 



133 

 

 

 

essa razão, pode-se dizer que a escritora Lygia Fagundes Tel-

les deixa pistas por meio de metáforas do desenrolar do enredo. 

 A borboleta branca que Julia havia avistado quando es-

tava já melhorando do sarampo representa a paz e a calma. O 

pássaro que ela vê significa Marcelo, um indivíduo astuto que 

foi embora assim que Julia estava melhor e poderia delatar 

para Madrinha o seu caso com Olívia. Mas o pássaro também 

significa Olívia, que se despede dois dias depois, como se nada 

houvesse acontecido. 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa destacou a trajetória do ato de narrar na re-

presentação da memória na visão da narradora-personagem Ju-

lia, baseando-se na concepção Walter Benjamin (1994) através 

do ensaio O narrador relacionando com a teoria literária de 

Halbwachs (2006) e Ricoeur (2007). As contribuições emba-

sadas em Gagnebin (2009) e Pollak (1989) foram úteis para 

contribuir para a reflexão do conceito de memória e narrativa. 

E Moisés (2007) para fazer uma análise literária de forma sis-

temática do conto As cerejas de Lygia Fagundes Telles. Estes 

teóricos foram de suma importância para contribuir com a pro-

dução do trabalho e responder as questões relacionadas à nar-

ração e a memória.  

A hipótese levantada no início da pesquisa foi compro-

vada com os discursos de Halbwachs e Benjamin, afirmando 

então que o processo de narração só é possível através do ali-

cerce da memória individual e da memória coletiva, principal-

mente no que se refere ao fato de a memória individual recorrer 

à memória coletiva para preencher as lacunas da lembrança. 

Por esse motivo, afirma-se que a memória e o processo de nar-

rar estão interligados, para que a memória de um povo não seja 
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esquecida devem-se haver constantemente narrativas orais e 

escritas. 

Esse assunto abordado sobre narração e memória se 

torna inédito, porque se utiliza de outras fontes para dar su-

porte ao viés proposto pela pesquisadora. Walter Benjamin é 

pessimista enquanto ao processo de narrar que está se per-

dendo. Por conseguinte, a memória está também em decadên-

cia, pois o diálogo e a leitura entre os sujeitos estão em declínio 

na pós-modernidade. A tecnologia em demasia é outro fator 

que contribui para que isso ocorra. 

Pode-se concluir que há muitas possibilidades de traba-

lhos com a memória neste conto, além de ser possível trabalhar 

com outros vieses, como o amor, a juventude, e outros temas 

pertinentes que aparecem no conto. Este conto possui lingua-

gem acessível, é narrado em primeira pessoa pela personagem-

protagonista Julia e possui um entrelaçamento de vozes no 

texto, característica da polifonia bakhtiniana. 

Este trabalho se dedica a todos os profissionais de letras 

e todas as pessoas que se interessam pelo ato de narrar e bus-

cam preservar a memória literária e as memórias sociais que 

se misturam por muitas vezes nas histórias literárias. 
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Introdução 

 

 ‘Amor à rua’- sentimento de natureza todo íntimo con-

fidenciado por uma voz em primeira pessoa que abre as corti-

nas da narrativa ‘A Alma Encantadora das Ruas’ de João do 

Rio (1908). O desenho dessas ruas, para além da ideia do sim-

ples ‘alinhamento de fachadas por onde se anda nas povoa-

ções’, encontra na descrição de Rio o atributo de ser a ‘agasa-

lhadora da miséria’, o ‘aplauso dos medíocres’, se constitui em 

um espaço dotado de alma e que, semelhante ao homem, nasce 

do soluço e do espasmo. Nas palavras do próprio autor: 
 

A rua nasce, como o homem, do soluço, do es-

pasmo. Há suor humano na argamassa do seu 

calçamento. Cada casa que se ergue é feita do 

esforço exaustivo de muitos seres, e haveis de 

ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pe-

dras para as fronteiras, cantarem, cobertos de 

suor, uma melodia tão triste que pelo ar parece 

um arquejante soluço. A rua sente nos nervos 

essa miséria da criação, e por isso é a mais 

mailto:angolavidabela@hotmail.com
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igualitária, a mais socialista, a mais niveladora 

das obras humanas. A rua criou todas as bla-

gues todos os lugares-comuns. Foi ela que fez 

a majestade dos rifões, dos brocardos, dos ane-

xins, e foi também ela que batizou o imortal 

Calino (RIO, 1908, p. 9). 

 

Na obra em destaque, compreender a dinâmica da rua, 

sua psicologia, seus consentimentos, suas criações, seus mais 

específicos detalhes exigem o resgate da figura do flâneur – o 

vagabundo, o curioso, o desocupado, o ‘homem das multi-

dões’. Exige o estudo de seus passos, da sua arte de flanar e 

com isso talvez se consiga descobrir como se processou a com-

posição do espaço urbano moderno na cidade do Rio de Ja-

neiro no início do século XX. Portanto, este trabalho faz uma 

investigação nas entrelinhas da obra literária as marcas da efer-

vescente vida social enriquecida de traços da Belle Époque no 

Brasil sob a ótica metafórica do flâneur em específica intertex-

tualidade entre a produção literária de João do Rio e de Bau-

delaire ao expressar a Belle Époque na capital francesa na pas-

sagem do século XIX ao XX. 

Em outras palavras, a explanação teórica oriunda de 

múltiplas leituras no campo das referências bibliográficas es-

truturantes do presente artigo e dinamizará um estudo refle-

xivo em torno do seguinte questionamento: Que concepção de 

espaço urbano podemos depreender da leitura desta obra de 

João do Rio, considerando as contribuições teóricas de Benja-

min acerca do papel do flâneur na constituição do espaço ur-

bano moderno?   

É com este propósito de reolhar o olhar de João do Rio 

sobre as ruas da cidade do Rio de Janeiro em A Alma Encan-

tadora das Ruas que o presente artigo se orienta, propondo-se 
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a delinear um resgate da figura do flâneur na referida obra, es-

tudando traços de aproximação entre o flanar de João do Rio e 

a flãnerie estudada por Walter Benjamin a partir das narrativas 

de Charles Baudelaire (1821-1867), com vistas a compreender 

‘as rugas da paisagem’, como destaca Brandão (2013), ao es-

tudar a filosofia benjaminiana acerca da composição do espaço 

moderno: 
 

É sabido que Benjamin, em especial a partir da 

obra do escritor francês Charles Baudelaire, 

pensa o espaço da cidade enquanto lugar de 

emergência de um tipo especial de sujeito: o 

flâneur, andarilho que vaga pelas ruas, lan-

çando sobre a cultura urbana um olhar simul-

taneamente atento e distraído, crítico e cúm-

plice. Em Benjamin, tanto o flâneur quanto a 

prostituta são figurações do peregrino sem 

fronteiras, pois colocam-se contra a estabili-

dade consagrada e, assim como o espaço ur-

bano, estão em permanente transformação 

(BRANDÃO, 2013, p. 85) 

 

O flanar em A Alma Encantadora das Ruas em diferen-

tes passagens apresenta vozes enunciativas dessa permanente 

transformação do espaço: “... Quem há de dizer que esta rua há 

dez anos só tinha uma casa...” (p. 11); “... um dia cercam à 

beira um lote de terreno. Surgem em seguida os alicerces de 

uma casa. Depois de outra e mais outra...” (p. 9); “... Há ruas 

que mudam de lugar, cortam morros, vão acabar em certos 

pontos que ninguém dantes imaginara – a Rua dos Ourives” 

(p. 12); “... há ruas que, pouco honestas no passado, acabaram 

tomando vergonha – a da Quitanda” (p. 12). Por fim, a natu-

reza perecível das ruas sob a ótica metafórica do flâneur é um 

sinal de alerta denunciativo na obra: 
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Correi os mapas de Atenas, de Roma, de Ní-

nive ou de Babilônia, o mapa das cidades mor-

tas. Termas, canais, fontes, jardins suspensos, 

lugares onde se fez negócio, onde se amou, lu-

gares onde se se cultuaram os deuses – tudo 

desapareceu. Olhai o mapa das cidades moder-

nas. De século em século a transformação é 

quase radical. As ruas são perecíveis como os 

homens (RIO, 1908, p. 22-23). 

 

Compreendendo a rua como a civilização da estrada 

numa relação progressiva que comporta o caminho, a rua e a 

cidade, João do Rio destaca diferentes tipos urbanos, a partir 

da descrição de um ‘perambular inteligente’ do flâneur no ce-

nário carioca no início do século XX, suscitando, com isso, 

imediatas reflexões acerca das disparidades sociais, oportuni-

dade em que destaca a rua como espaço de sobrevivência.  

A obra confere certa visibilidade literária ao cenário de 

contraste da urbis carioca: de um lado os miseráveis na socie-

dade civilizada, urbanos desprovidos de todo e qualquer tipo 

de bem, ou seja, os descapitalizados. A exemplo deles, o trecho 

abaixo descreve a vida miserável dos ciganos, profissionais da 

miséria ou da malandrice, pobres seres vivos tristes, explora-

dos nas grandes cidades pelos proprietários das fábricas: 
 

O Rio tem também as suas pequenas profis-

sões exóticas, produto da miséria ligada às fá-

bricas importantes, aos adelos, ao baixo co-

mércio; O Rio, como todas as grandes cidades, 

esmiúça no próprio monturo a vida dos des-

graçados... (RIO, 1908, p. 25). 

 

Em contrapartida, na mesma cidade, em condições 

opostas, urbanos de boa vida, pessoas socialmente abastadas, 
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que longe das ocupações manuais desenvolvem atividades in-

telectuais na esfera do domínio político e moral, desfrutando 

do luxo e do conforto da vida moderna. 

A expressão literária de João do Rio na obra em co-

mento, ao destacar a rua como espaço interminável, aquela que 

está aqui e ali, atravessando cidades, países, continentes e indo 

de um polo a outro, lançando ideias, insultando verdades, cri-

ando tipos urbanos estigmatizados e excluídos socialmente (ci-

ganos, catraieiros, carroceiros, trapeiros, apanha-rótulos, selis-

tas, caçadores, ledores da sorte, tatuadores, vendedores de ora-

ção, agenciadores de coras e fazendas para luto, mercadores de 

livros, artistas, pintores e músicos ambulantes, feitores de ta-

buletas, viciados em ópio, cocheiros...) transformando línguas, 

parece reconstruir no leitor passos para compreender o cresci-

mento da modernidade nas grandes cidades, seus ganhos, suas 

perdas, sobretudo suas perdas. A obra destaca na nova compo-

sição do espaço urbano o flanar de transeuntes abismados com 

a miséria de um cenário estranho às belezas da cidade carioca: 

“- Mas, senhor Deus! É uma infinidade, uma infinidade de pro-

fissões sem academia! Até parece que não estamos no Rio de 

Janeiro...” (RIO, 1908, p. 25). É o retrato das pequenas profis-

sões ignoradas constitutivas do “progresso, da dor, da miséria 

da vasta Babel que se transforma” (RIO, 1908, p. 28), demar-

cando as disparidades sociais urbanas no Rio de Janeiro no iní-

cio do século XX. 

A figura do flâneur se locomovendo por esse espaço 

literário da obra, refaz o cenário das ruas cariocas. É o que João 

do Rio (1908) titulariza como ‘O que se vê nas ruas’ e também 

é a compreensão da flânerie benjaminiana, quando trabalha a 

noção de flâneur como tradução do espírito de mobilidade que 

se inaugura com a modernidade e se locomove no contexto de 

um espaço urbano remodelado. No dizer de João do Rio: “para 
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observar suas transformações, refletir ... comentar, ter o vírus 

da observação ligado ao da vadiagem” - (RIO, 1908, p. 10). 

 

1 A expressão do espaço urbano no universo literário da 

obra em comento 

 

 Brandão (2013), ao dinamizar uma linha de pesquisas 

acerca de teorias do espaço, buscou esteio em diferentes teóri-

cos, colhendo a concepção de espaço em cada um deles, a sa-

ber: O espaço como sistema de linguagens em Barthes; O es-

paço como campos instituídos em Foucault; O espaço como 

produção social em Lefebvre; O espaço como imagem arque-

típica em Bachelard; O espaço como imagem histórica e polí-

tica em Bakhtin e o espaço como imagem dialética em Walter 

Benjamin. 

 Em outras palavras, segundo o autor, de uma maneira 

geral, quando se concebe um determinado ente, seja ele hu-

mano ou não, animado ou inanimado, cria-se uma série de re-

ferências com as quais ele se relaciona de algum modo. A isso, 

Brandão (2013) confere a definição genérica de espaço: 
 

Poderíamos dizer, em uma definição bastante 

genérica, que o espaço é esse conjunto de indi-

cações – concretas ou abstratas – que constitui 

um sistema variável de relações. Assim sendo, 

ao criarmos uma personagem ficcional, vamos 

posicioná-la relativamente a outros elementos 

de nosso texto (BRANDÃO, 2013, p. 67) 

 

 A partir dessa consideração, Brandão (2013) ressalta 

que é possível encontrar na obra literária diferentes criações 

espaciais, como por exemplo: o espaço geográfico (quando a 
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personagem ficcional é situada fisicamente); o espaço histó-

rico (quando se sobressai aspectos da temporalidade); o espaço 

social (no qual são travadas as relações entre as personagens 

criadas); o espaço psicológico, (quando as características exis-

tenciais fazem parte da trama) e por fim o espaço da lingua-

gem, (quando se valoriza a manifestação das diferentes formas 

de expressão da personagem no processo dialético da comuni-

cação). 

 A compreensão imediata de se detectar a configuração 

do espaço físico na leitura de uma narrativa literária, segundo 

Brandão (2013, p. 68) é o primeiro passo ensaiado pelo leitor, 

cuja tendência costumeira e ainda totalmente preso aos pa-

drões da cultura ocidental moderna, se remete àquilo que con-

segue perceber através do próprio corpo, sobretudo através do 

sentido da visão. Neste sentido, a compreensão do espaço ocu-

pado é obtida a partir da fotografia daquilo que é visto, confe-

rindo-lhe certo patamar de primazia do espaço concreto sobre 

outros tipos de espaços, subjetivos, ficcionais, abstratos. 

 Neste sentido, Brandão (2013) ressalta o papel da lite-

ratura em interrogar a certeza, às vezes possuída unicamente a 

partir da concretude do espaço. Segundo o autor, é imprescin-

dível a compreensão do espaço físico como um elemento pas-

sível de percepção, pois esta, ou este olhar, jamais será isento. 

Diferente disso, sobre ele estarão projetados significados ‘não 

puramente individuais, mas condicionados por um certo modo 

de olhar que é cultural’, (BRANDÃO, 2013, p. 69). 

 Nas palavras do próprio autor, “Nossa percepção do es-

paço físico é assim mediada por valores. A literatura é capaz 

de mostrar que esses valores não são imutáveis, podem ser 

constantemente repensados e redefinidos” (BRANDÃO, 2013, 

p. 69). 
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 Menezes (2003) ao sistematizar um estudo intitulado 

‘Benjamin: olhares sobre o urbano’, discorre um pouco sobre 

o olhar benjaminiano acerca da projeção de significados em 

torno daquilo que é visto na arquitetura de uma cidade:  
 

A arquitetura da cidade é porosa como as ro-

chas do lugar. Os espaços são ao mesmo 

tempo uma coisa e outra, construção e ação se 

misturam em pátios, arcadas e escadas. Tudo 

tem utilidade variada como se nada fosse feito 

para um propósito. (MENEZES, 2003, p. 6) 

 

 Menezes acrescenta que para Benjamin, a discussão da 

cidade, de início associada aos aspectos físicos, ganha novo 

colorido quando associado à ideia de uma arquitetura porosa 

como uma rocha, onde as construções e as ações se entrelaçam 

umas nas outras em pátios, arcadas e escadas. Segundo ele, na 

realidade, a ideia de porosidade afirma que a cidade é essenci-

almente algo não definido, pronto e acabado. Ressalta por fim 

que, pelo contrário, as formas ganham dinamismo através da 

vida das pessoas. 

 Este recorte teórico de Menezes acerca de como Walter 

Benjamin concebe a ideia de espaço encontra ecos nos estudos 

de Brandão (2013), que ao retratar o olhar benjaminiano sobre 

a mesma questão confere-lhe um tratamento metafórico bem 

sugestivo: Uma paisagem cheia de rugas. Com isso, o autor 

fundamenta a preocupação nuclear de Walter Benjamin que é 

a construção de experiências na metrópole moderna, dotada de 

labirintos históricos, labirintos metropolitanos capazes de 

apontar para a incerteza fundamental da localização do tempo 

e no espaço. 

 É neste contexto, que um tipo especial de sujeito se faz 

imprescindível: o flâneur, pois é através do flâneur, andarilho 
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vagante das ruas, que se descortinam múltiplos olhares sobre a 

cultura urbana. Aqueles olhares, aqui anteriormente descritos: 

‘atento e distraído, crítico e cúmplice’. 

 

2 O flâneur reconstruindo a noção de espaço urbano na ci-

dade do Rio de Janeiro 

 

 João do Rio, pseudônimo do jornalista João Paulo Emí-

lio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, nascido em 1881 na 

cidade do Rio de Janeiro é considerado pela crítica como o 

maior cronista brasileiro que registrou na obra A Alma Encan-

tadora das Ruas, uma coleção de 37 crônicas e reportagens, as 

grandes transformações urbanas que aconteciam na cidade do 

Rio de Janeiro no início do século XX. Assim como a figura 

do flâneur foi imortalizada e incorporada pelo poeta Charles 

Baudelaire ao descrever as belezas e as transformações urba-

nas da cidade de Paris no século XIX, no Brasil, João do Rio 

foi o maior expoente e adepto do flâneur que inventariou as 

contradições da modernidade carioca presentes, sobretudo na 

diversidade de tipos humanos, na desigualdade social e nas 

transformações do espaço urbano.  

 A construção do texto literário é fruto de uma ação flâ-

nerie que evidencia as sucessivas andanças de João do Rio nos 

dias, noites e madrugadas cariocas. Esse flanar, para ele é 

‘verbo universal sem entrada nos dicionários e não pertencente 

a nenhuma língua’ (Rio, 1908, p. 10) encontra diferentes sig-

nificados e aplicabilidade que de alguma forma se irmanam: 

Ora flanar é ser vagabundo e refletir, ora é ser basbaque e co-

mentar, ou ainda ter o vírus da observação ligado ao da vadia-

gem. João do Rio parece trazer um jeitinho brasileiro à semân-

tica do verbo flanar:  
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“É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distin-

ção do perambular com inteligência. Nada 

como o inútil para ser artístico. Daí o desocu-

pado flâneur ter sempre na mente dez mil coi-

sas necessárias, imprescindíveis, que podem 

ficar eternamente adiadas... O flâneur é o bo-

nhomme possuidor de uma alma igualitária e 

risonha, falando aos notáveis e aos humildes 

com doçura, porque de ambos conhece a face 

misteriosa e cada vez mais se convence da inu-

tilidade da cólera e da necessidade do perdão 

(RIO, 1908, p. 10) 

 

Observa-se que em João do Rio a ação de flanar com 

inteligência, a ideia da desocupação como protesto contra a di-

visão do trabalho, da igualdade como bandeira de luta por di-

reitos e garantias individuais, do diálogo com os notáveis e os 

humildes sinalizando uma postura de democracia e paz social, 

conferem para além da dimensão da simples contemplação, o 

posicionamento crítico diante da história que é construída por 

todos os transeuntes da urbis carioca.  

Neste sentido, se destaca traços de uma crítica social 

anunciada, onde ‘a rua faz a celebridade e as revoltas’ (Rio, 

1908, p.10). É interessante a construção da personificação que 

anima as ruas através da qual João do Rio esboça um flanar 

crítico: 
 

algumas dão para malandras, outras para aus-

teras, umas são pretensiosas, outras riem aos 

transeuntes e o destino as conduz como con-

duz o homem, misteriosamente, fazendo-a 

nascer sob uma boa estrela ou um signo mau, 

dando-lhes glórias e sofrimentos, matando-as 

ao cabo de um certo tempo” (Rio, 1908, p.11). 
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O olhar certeiro de João do Rio captou e registrou fla-

grantes do cotidiano de uma cidade que visualizada como a 

vitrine do Novo Regime Republicano no país, escondia por 

traz das cortinas de grandes mudanças físicas e sociais um re-

trato calamitoso de desigualdades e misérias sociais gritantes: 
 

No céu, muito azul, o sol derramava toda a sua 

luz dourada. Do cais via-se para os lados do 

mar, cortado de lanchas, de velas brancas, o 

desenho multiforme das ilhas verdejantes, dos 

navios, das fortalezas. Pelos boulevards suces-

sivos que vão dar ao cais, a vida tumultuária 

da cidade vibrava num rumor de apoteose, e 

era ainda mais intensa, mais brutal, mais gri-

tada, naquele trecho do Mercado, naquele pe-

daço da rampa, viscoso de imundície e de ví-

cios (RIO, 1908, p. 24) 

 

O´Donnell (2008), em sua dissertação “De olho na rua: 

A cidade de João do Rio” defende a dimensão etnográfica da 

obra em questão, uma vez que, segundo ela, todo o olhar do 

autor sobre o urbano da cidade do Rio de Janeiro é fruto mani-

festo de práticas de observação como fonte de conhecimento, 

a exemplo do que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. 

Deste modo, é natural concebê-lo como um pesquisador do 

meio urbano e da sociedade carioca flanando por ela para des-

cobrir suas expressões, suas produções e os estilos de vida e 

visão de mundo ocasionados a partir disso diretamente impac-

tantes na vida de indivíduos, grupos e classes sociais estrutu-

rantes da vida na urbis. 

Neste sentido, ao longo dos textos estruturantes da 

obra, João do Rio reconstrói a noção de espaço urbano da então 

capital republicana, descrevendo com propriedade as acelera-
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das transformações dinamizadas na cidade, as intervenções ur-

banas, as demolições, o movimento de remoção da população, 

a abertura de novas ruas e avenidas, o emprego da tecnologia, 

o ritmo crescente de urbanização, desenvolvimento, progresso 

e paralela marginalização, pobreza e desigualdades sociais. 

Segundo O´Donnell (2008), João do Rio de maneira 

bem original descortinou um novo olhar para a compreensão 

do espaço urbano e da modernidade do Rio de Janeiro no raiar 

do século XX. O seu flanar, o seu perambular, o seu refletir, o 

vírus da observação ligado ao da vadiagem resultou naquilo 

que O´Donnell, assim apresenta: 
 

O estranhamento com que ele se postava di-

ante do observado fez com que, em seus tex-

tos, a modernidade ganhasse contornos huma-

nos em expressões, gestos e valores da inter-

subjetividade que circulava nas ruas de calça-

mento ainda fresco. Em suas crônicas é exal-

tada a faceta mais carnal da urbes que, para 

além dos transeuntes, revelava ter indivíduos 

que agiam, cada vez mais, conforme novos 

modelos de interação (O´DONNELL, 2008, p. 

15). 

 

É possível compreender que a ótica de cronista e de es-

critor movimentam o perambular de João do Rio nas ruas do 

Rio de Janeiro no início do século XX. Esses olhares flagram 

o cotidiano das ruas, becos, vielas e avenidas do espaço urbano 

carioca, percorrendo zonas nobres e zonas periféricas, fotogra-

fando vidas, denunciando costumes, vícios, preconceitos e tan-

tas outras marcas de uma época em que conviviam lado a lado 

mapas sócios culturais tão dicotômicos, como a riqueza e a mi-

séria, a ordem e a desordem, o urbano e o periférico. Em outras 

palavras, os inevitáveis tipos urbanos, os profissionais comuns 
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que movimentam as manivelas da modernidade, aqueles que 

Baudelaire intitula de ‘heróis modernos’ na multidão, ou no 

dizer do próprio João do Rio, os ‘heróis da utilidade’, sujeitos 

solitários das ruas.  

As leituras até aqui empreendidas, abertas é claro a ou-

tros olhares e análises investigativos, sinalizam na obra em 

análise uma compreensão de que a rua se constitui na célula 

mãe construtora do vasto tecido paisagístico das cidades - es-

paço mais amplo de ocorrência de múltiplas relações de poder 

próprias do contexto de toda e qualquer sociedade em qualquer 

tempo e espaço social, cultural e histórico.  

A tarefa de decifração dos sinais dessa paisagem não 

poderia, sob pena de certos comprometimentos, se distanciar 

do olhar do flâneur. Assim, João do Rio ao perambular pelas 

ruas cariocas, ao cismar sobre seus espaços e seus tipos urba-

nos, ao fotografar o traçado das ruas e das construções permite 

ao leitor discutir contextualmente a ideia de origem, organiza-

ção e evolução do urbano à luz de contribuições literárias. 
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Introdução 

 

Num mundo multicultural, apoiado na crítica a uma 

identidade humana homogênea e definida por uma transcen-

dência, as produções literárias de escrita de si parecem subver-

ter este movimento, aproximando subjetividades e refletindo 

uma tendência de globalização do eu. É verdade que a temática 

da escrita de si sempre foi trabalhada por muitos autores, con-

tudo apenas em 1977 teria sido criado o termo autoficção por 

Serge Doubrovsky, um teórico e professor francês, numa ten-

tativa de caracterizar seu romance Fils. 

Conforme os trabalhos de Doubrovsky, o escritor de 

autoficcão deve antes de tudo assumir que conta narrativas re-

ais e ter uma identidade onomástica. Para além do que o con-

ceito verdade tem de abrangente, o autor deve deixar claro que 

ficcionaliza intimidades. Estas realidades, uma vez dispersas 

nas obras de ficção, deixam de ser tratadas como fatos verda-

deiros para entrar no universo do ficcional. 

Hidalgo (2016), ao comentar o livro Autofiction: une 

aventure du langage, do teórico Philippe Gasparini, afirma que 

é curioso que “mesmo quando fala de si mesmo, o autor de 

autoficção se coloca em relação a outras pessoas. Isso porque 
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o eu não é um elemento absoluto e sim relativo, pensado e ex-

posto a partir da relação com o outro.” 

Embora a produção de escritas de si tenha atingido con-

siderável status recente, Walter Benjamin (1892-1940) escre-

veu pouco antes de sua morte, ainda na primeira metade do 

século XX, sua obra magma A infância em Berlim por volta de 

1900. Composta por diversos aforismos, que abordam a ri-

queza experimental da sua infância e juventude, onde o “eu” 

do narrador está sempre em construção na sua relação com o 

outro (objetos, familiares, amigos, pessoas comuns, sua casa, 

as ruas e labirintos da cidade de Berlim).  

Benjamin rememora a metrópole onde vivera até o exí-

lio na Itália, compondo pequenos textos que tratam muito mais 

de condensar a experiência então vivida, segundo os interstí-

cios da memória e do esquecimento, com aquela atualizada 

complexa de releitura vestígios mnemônicos, do adulto que 

conserva e perlabora a textura de sua memória. O comporta-

mento narrativo é considerado como ato mnemônico funda-

mental e se caracteriza pela sua função social, tratando de co-

municar ao outro uma informação na ausência do objeto ou 

fato tema da produção. Portanto, Benjamin tinha ciência de 

que essas lembranças de maneira alguma “resgatavam” a his-

tória do princípio de sua vida. 
 

[…] a lembrança é em larga medida uma re-

construção do passado com a ajuda de dados 

emprestados do presente, e além disso, prepa-

rada por outras reconstruções feitas em épocas 

anteriores e de onde a imagem de outrora ma-

nifestou-se já bem alterada. Certamente, que 

se através da memória éramos colocados em 

contato diretamente com alguma de nossas an-

tigas, impressões a lembrança se distinguiria, 

por definição, dessas ideias mais ou menos 
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precisas que nossa reflexão, ajudada pelos re-

latos, os depoimentos e as confidências dos 

outros, permite-nos fazer uma ideia do que foi 

o nosso passado. (HALBWACHS, 1990, p. 

71) 

 

Pollak (1992) aponta três elementos constitutivos da 

memória, individual ou coletiva. Em primeiro lugar, aparecem 

os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, 

surgem os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletivi-

dade à qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos 

dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, em seu 

imaginário, tomaram tamanho relevo que é quase impossível 

que ela consiga saber se realmente participou ou não. 

Além desses acontecimentos, a memória é constituída 

por pessoas/personagens. Aqui também pode-se aplicar a 

mesma relação: falar de personagens realmente encontradas no 

decorrer da vida, de personagens indiretos, mas que se trans-

formaram quase que em conhecidas, e também de personagens 

que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pes-

soa. Pollak (1992) cita que, no caso da França, não é preciso 

ter vivido na época do general De Gaulle para senti-lo como 

um contemporâneo. 

Além dos acontecimentos e das personagens, o último 

elemento são os lugares. Existem lugares da memória, lugares 

particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma 

lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo 

cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na in-

fância (conferir Partida e regresso in: BENJAMIN, 1987, pp. 

82-83), que permaneceu muito forte na memória da pessoa, 

muito marcante, independentemente da data real em que a vi-

vência se deu. Na memória mais pública, nos aspectos mais 

públicos da pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, 
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que são os lugares de comemoração (conferir A Coluna da Vi-

tória in: BENJAMIN, 1987, pp. 77-79). 

Nas memórias de A infância em Berlim é possível iden-

tificar nitidamente os três elementos elencados: os aconteci-

mentos, os personagens e os lugares. Os textos se desenvolvem 

sem seguir nenhuma organização cronológica ou temática, re-

alizando saltos entre as temáticas abordadas e as rememora-

ções estabelecem conexões imprevistas ou que não obedecem 

à lógica causa-consequência. A disposição dos textos apro-

xima-se aos movimentos próprios de algumas memórias ao se 

manifestarem, pois “a memória, como propriedade de conser-

var certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele re-

presenta como passadas.” (LE GOFF, 2003, p. 419). 

Nesse sentido, os escritos de Benjamin foram criados a 

partir da memória involuntária, descrita por Seixas (2004) 

como a mais elevada, constituída de imagens que aparecem e 

desaparecem independentemente das vontades, instável, des-

contínua, repleta de lacunas e ainda carregada de sentimentos. 

O contraponto deste tipo de memória é a voluntária, apontada 

como memória menor, corriqueira e superficial, passiva, me-

cânica e ligada ao hábito (andar ou escrever, por exemplo). 

“[…] ao invés de representar o passado, ela simplesmente o 

“executa”, repete-o, sendo por definição sensorial ou motora.” 

(SEIXAS, 2004, p. 45). 

Embora se tratem de memórias do próprio Benjamin, 

Halbwacs (1990) alerta que as memórias individuais não estão 

completamente isoladas e fechadas. Um sujeito, para evocar 

seu próprio passado, tem necessidade de apelar às lembranças 

de outros personagens. Ele se reporta a pontos de referência 

que existem fora dele, e que são estabelecidos pela sociedade. 
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Acrescenta que o funcionamento da memória individual não é 

possível sem as palavras e as ideias, afinal, o indivíduo não as 

inventou, as tomou emprestadas de seu meio. 

Outra coisa que chama atenção é que Benjamin dedi-

cou a Infância em Berlim ao seu filho, Stefan, e imagina-se que 

o ele procurou gravar uma imagem da cidade, ao qual o filho 

não mais teria acesso, exceto pelas memórias do pai. O cami-

nho trilhado pelo autor tenta aparentemente paralisar os sons, 

cheiros, lugares, olhares e impressões, formas e assim propor-

cionar ao leitor reviver aquela Berlim que antecedeu à I Guerra 

Mundial. A aproximação entre memórias e as linguagens foi 

estudada pelo filósofo francês Henri Atlan. 
 

A utilização de uma linguagem falada, depois 

escrita, é de fato uma extensão fundamental 

das possibilidades de armazenamento da nossa 

memória que, graças a isso, pode sair dos li-

mites físicos do nosso corpo para se interpor 

quer nos outros, quer nas bibliotecas. Isso sig-

nifica que, antes de ser falada ou escrita, existe 

uma certa linguagem sob forma de armazena-

mento de informações na nossa memória. 

(ATLAN, 1972, p. 461 apud LE GOFF, 2013, 

p.421). 

 

Não é na história aprendida, é por meio dos aconteci-

mentos vividos que se apoia nossa memória. Por conseguinte, 

o livro nasce de um período da história de vida de Benjamin 

que deu fisionomia aos acontecimentos considerados por ele 

como significativos para sua identidade. Consequentemente,  
 

a memória, ao mesmo tempo que modela a 

identidade, é também por nós modelada. Isso 

resume perfeitamente a dialética da memória e 
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da identidade que se conjugam, se nutrem mu-

tuamente, se apoiam uma na outra para produ-

zir uma trajetória de vida, uma história, um 

mito, uma narrativa. Ao final, resta apenas o 

esquecimento. (CANDAU, 2016, p. 16). 

 

A Infância em Berlim pode ser pensada a partir de uma 

montagem de fragmento de uma infância, onde cada lugar, ob-

jeto, paisagem, sensação, experiência cria um tecido historio-

gráfico. Desta mesclagem, Benjamin constrói a história da ca-

pital alemã por volta de 1900, atualizando memórias, fazendo 

passados saltar para o seu presente e para o do leitor, ofere-

cendo a este a possibilidade de participar da construção da-

quela história. Portanto, a memória constrói o real, indo além 

da ideia de resgate: 
 

A memória age “tecendo” fios entre os seres e 

os lugares, os acontecimentos (tornando al-

guns mais densos em relação a outros), mais 

do que recuperando-os resgatando-os ou des-

crevendo-os como “realmente” aconteceram. 

Atualizando os passados – reencontrando o vi-

vido “ao mesmo tempo no passado e no pre-

sente” -, a memória recria o real; nesse sen-

tido, é a própria realidade que se forma na (e 

pela) memória. (SEIXAS, 2004, p. 51). 

 

Partindo dessa ideia de que a memória existe fora das 

pessoas e se inscreve nos objetos, espaços, imagens, etc. Ana-

lisar-se-á dois aforismos de A infância em Berlim: A despensa 

e Rua Steglitz Esquina Com Genthin. No primeiro, o foco será 

a relação da criança com a casa, mais especificamente com o 

local destinado ao estoque de comidas. O segundo escrito se 

detém na relação da criança com o espaço externo, com a rua, 

local em que viveram duas de suas abastadas tias.  
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A despensa 
 

Na fresta deixada pela porta entreaberta do ar-

mário da despensa, minha mão penetrava tal 

qual um amante através da noite. Quando já se 

sentia ambientada naquela escuridão, ia apal-

pando o açúcar ou amêndoas, as passas ou as 

frutas cristalizadas. E, do mesmo modo que o 

amante abraça sua amada antes de beijá-la, 

aquele tatear significa uma entrevista com as 

guloseimas antes que a boca saboreasse sua 

doçura. Com que lisonjas entregavam-se à mi-

nha mão o mel, os cachos de passas de Corinto 

e até o arroz! Como que paixão se fazia aquele 

encontro, uma vez que escapava, à colher! 

Agradecida e desenfreada, como a garota rap-

tada de sua casa paterna, a compota de mo-

rango se entregava mesmo sem o acompanha-

mento do pãozinho e para ser saboreada ao ar 

livre, e até a manteiga respondia com ternura 

à ousadia de um pretendente que avançara até 

sua alcova de solteira. A mão, esse Don Juan 

juvenil, em pouco tempo, invadira todos os 

cantos e recantos, deixando atrás de si cama-

das e porções escorrendo a virgindade que, 

sem protestos, se renova. (BEANJAMIN, 

1987, pp. 87-88). 

 

Este aforismo remete a outros relacionados ao espaço 

da casa, aos móveis e aposentos, onde é possível encontrar 

toda uma geografia das casas burguesas que são vistas, entre-

tanto, como os materiais por meio dos quais a modernidade e 

os sujeitos que a constituem ganham substância e identidade. 

Aqui, a criança experimenta através dos cheiros, texturas, den-

sidades, espessuras, enfim, na experiência sensorial, os objetos 
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com os quais se depara e os territórios que percorre, esses in-

teriores burgueses nos quais se exterioriza e realiza sua condi-

ção de criança. 

O filósofo e crítico literário Gaston Bachelard (1884-

1962) afirma que a casa é o nosso primeiro universo, um ver-

dadeiro cosmos e que quando estamos em uma nova casa,  
 

retornam as lembranças das antigas moradas, 

transportamo-nos ao país da Infância Imóvel, 

imóvel como o Imemorial. Vivemos fixações, 

fixações de felicidade. […] As lembranças do 

mundo exterior nunca hão de ter a mesma to-

nalidade das lembranças da casa. Evocando as 

lembranças da casa, adicionamos valores de 

sonho. Nunca somos verdadeiros historiado-

res; somos sempre um pouco poetas, e nossa 

emoção talvez não expresse mais que a poesia 

perdida. (BACHELARD, 2008, p. 25-26). 

 

Desta forma, Benjamin cria uma relação, por meio do 

diálogo entre memória e imaginação, entre infância, comida e 

sexo, abordando as imagens em tom poético deste cômodo da 

casa que ele já não mais vive. Estes são temas recorrentes em 

vários dos textos do autor (O despertar do sexo, por exemplo), 

colocados aqui em um mesmo nexo de uma experiência praze-

rosa, que envolve plenamente os sentidos e atinge o fundo poé-

tico deste espaço do lar. 

O caráter da amante virgem, uma vez conquistada pelo 

seu Don Juan, é própria da sexualidade infantil - incerta, poli-

morfa, pouco exata, em mais uma das várias referências que 

Benjamin faz aos estudos de Sigmund Freud. Por outro lado, a 

aproximação da mão que adentra o armário pela porta entrea-

berta faz o mesmo percurso daquele que se aproxima de sua 

amada, simultaneamente excitado, contudo, cauteloso. 
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É na expressão sensorial do paladar, assim como na 

fase oral de Freud, na qual a atividade sexual está ligada dire-

tamente à nutrição, que Benjamin coloca com firmeza a rela-

ção da criança que procura o mundo, aqui representado pelos 

doces e pelo espaço sobre o qual quer exercer seu domínio. 
 

Esse domínio contém um elemento esclare-

cido, racional, que coexiste com outro que, 

como no sexo, é lúdico, mimético, de aproxi-

mar-se do objeto, respeitando-lhe a grandeza, 

de misturar-se a ele, dissolver-se com autono-

mia e com vontade e prazer na sedução dos 

sentidos experienciados. Trata-se da mimesis 

como representação (Darstellung), tão impor-

tante para Benjamin nos textos sobre os brin-

quedos e jogos sobre o caráter “mágico” da 

linguagem. A relação da criança que vai furti-

vamente até os doces, sentindo-lhes a calda e 

a doçura, não apenas com o gosto, mas tam-

bém com o tato, é de ordem mimética. Nela, o 

sujeito/criança não se exclui nem se enrijece 

em relação ao objeto/doce, mas antes se per-

mite impregnar por ele, misturando-se para 

poder absorvê-lo, para deixar-se por ele absor-

ver. (VAZ, p. 57, 2005) 

 

Antes de se deter em uma breve análise de Rua Steglitz 

Esquina Com Genthin, pode-se traçar uma linha opositora en-

tre o flaneur descrito por Benjamin como o representante da 

cidade moderna, com a plenitude das relações sensoriais da 

criança berlinense. Nas grandes cidades o ritmo dos andantes 

é diferente daquele do menino dentro de sua casa ou nos labi-

rintos da cidade. Aqui, a criança cria seu mundo na relação 

com os acontecimentos e o lugar (a despensa, a casa), a expe-

riência sensorial é mais plena e o corpo se mistura ao espaço 
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para poder encontrá-la. Nos adultos das metrópoles, os senti-

dos já não reconhecem, mas respondem, assim como os movi-

mentos do corpo devem, em primeiro lugar, defender. Hal-

bwachs (1990), discorrendo sobre as lembranças da infância, 

aponta o momento decisivo de formação infantil para a cons-

trução de suas memórias. 
 

Desde que a criança ultrapasse a etapa da vida 

puramente sensitiva, desde que ela se interessa 

pela significação das imagens e dos quadros 

que percebe, podemos dizer que ela pensa em 

comum com os outros, e que seu pensamento 

se divide entre o conjunto das impressões to-

das pessoais e diversas correntes de pensa-

mento coletivo. Ela não mais está fechada em 

si mesma, pois que seu pensamento comanda 

agora perspectivas inteiramente novas, e onde 

ela sabe muito bem que não está só a vaguear 

seus olhares; entretanto, ela não saiu de si, e, 

para abrir-se a essas séries de pensamentos que 

são comuns aos membros de seu grupo, não 

está obrigada a fazer o vácuo em seu espírito, 

porque, por alguma forma e sob alguma rela-

ção, essas novas preocupações vindas de fora 

interessam sempre o que chamamos aqui o ho-

mem interior, quer dizer que não são inteira-

mente estranhas a nossa vida pessoal. (HAL-

BWACHS, 1990, p. 62) 

 

 

Rua Steglitz Esquina Com Genthin 

 

Observe-se o trecho inicial do aforismo. 
 

Na infância daquela época ainda dominavam 

as tias, que já não saíam de casa, que toda vez 
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que aparecíamos com minha mãe para uma vi-

sita, nos aguardavam sempre com a mesma 

coifa preta e com o mesmo vestido de seda, 

que nos davam as boas-vindas sentadas nas 

poltronas de sempre, junto da mesma sacada. 

Como fadas que influenciam um vale inteiro, 

sem nunca terem descido nele, reinavam em 

ruas inteiras, sem nunca tê-las pisado. Entre 

esses seres, contava-se a tia Lehmann. Seu le-

gítimo sobrenome alemão do Norte lhe afian-

çava o direito de ser proprietária, durante uma 

geração, daquela sacada sob a qual a Rua 

Steglitz desembocava na Genthin. Essa es-

quina se arola entre as que mal foram tocadas 

pelas mudanças dos últimos trinta anos. 

(BENJAMIN, 1987. p 85-86). 

 

Neste texto, Benjamin coloca a criança no lar e na rua 

em que mora sua rica tia Lehmann. O casarão e a vizinhança 

dessa tia demonstram a tradição e condição financeira de sua 

família, ou seja, a cidade é apresentada como um espaço hete-

rogêneo e que será demonstrado em outra passagem do texto, 

hierarquizado, onde seus habitantes definem que classes soci-

ais ocupam determinados lugares. 
 

Analisar a relação que se estabelece entre os 

indivíduos e os espaços por elas/es frequenta-

dos, ou efetivamente vivenciados, é impres-

cindível para se entender a construção das sub-

jetividades encenadas nas narrativas, na me-

dida em que “ler” o espaço e suas representa-

ções nos permite “ler” as personagens que nele 

inscrevem suas experiências – e vice-versa. 

(DALCASTAGNÈ, 2015, p. 12). 

 

Apesar daquela esquina não ter sofrido qualquer alte-

ração nas últimas três décadas, Benjamin fala das profundas 
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transformações pela qual a sociedade berlinense passou no iní-

cio do século XX. Essas transformações aparecem em outra 

passagem do aforismo, refletidas na própria família de pessoas 

oriundas de lugares periféricos, antigos comerciantes de gado, 

e que naquela época viviam numa realidade urbana cujas ruas 

levam os nomes dos generais da guerra franco-prussiana e até 

dos lugares onde viveram.  
 

Frequentemente, em anos posteriores, quando 

meu trem expresso passava a jato por esses lu-

gares isolados, eu olhava da via férrea para as 

casas dos camponeses, os quintais, os celeiros, 

as cumeeiras, e perguntava a mim mesmo: não 

seriam talvez, essas construções aqui as som-

bras que, há tempos, deixaram atrás de si os 

pais daquelas velhinhas que eu costumava vi-

sitar quando pequeno? Em suas casas davam-

se bom-dia com voz frágil e quebradiça como 

o vidro. (BENJAMIN, 1987, p. 86) 

 

Berlim, então, já reflete a combinação da cidade mo-

derna em que se conectam a concentração demográfica (as 

áreas centrais e as mais afastadas), a divisão social do trabalho 

no seu interior (a tia abastada, talvez vivendo de pensão e ou-

tras rendas em contraste com os camponeses habitantes da pe-

riferia) e a diferenciação sociocultural entre seus habitantes (as 

famílias tradicionais, com boa formação educacional e as po-

pulações rurais com pouca instrução e modo carinhoso de se 

expressar, com voz “quebradiça de vidro”). “[...] Uma das 

principais características da cidade, notadamente a cidade mo-

derna, que é a dela se constituir em lugar do encontro de estra-

nhos e da instituição de fronteiras conformadas por linhas ora 

permeáveis, ora intransponíveis [...]” (FALCÃO, 2009, p. 12). 
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Benjamin expõe o caráter nostálgico de sua composi-

ção, rememorando uma época que desapareceu, em que sua tia 

e vizinhas eram “como fadas que influenciam um vale inteiro, 

sem nunca terem descido nele, reinavam em ruas inteiras, sem 

nunca tê-las pisado” e sente saudades daquelas velhinhas que 

costumava visitar e em que “ suas casas davam-se bom-dia 

com voz frágil e quebradiça como o vidro”, deixando para seu 

filho e todos os leitores vestígios de uma época que se perdeu. 

A cidade cresceu, ficou mais complexa, a Alemanha entra em 

guerra, as relações entre as pessoas tornam-se anônimas. O 

próprio autor persegue aquele ideal do bom narrador já carac-

terizado por ele em O narrador: considerações sobre a obra 

de Nikolai Leskov: 
 

O grande narrador terá sempre as suas raízes 

no povo, em primeiro lugar nas camadas arte-

sanais. Mas assim como essas abrangem os ar-

tífices camponeses, marítimos e urbanos, nos 

mais diversos estágios do seu desenvolvi-

mento econômico e técnico, também se gra-

duam muitas vezes os conceitos, nos quais é 

transmitido o resultado de sua experiência. 

(BENJAMIN, 1987, p. 214). 

 

Rodrigues (2001) escreve que para o materialista Wal-

ter Benjamin “a ideia de causalidade histórica funde-se com a 

ideia de causalidade cronológica, ideia de cronologia fundando 

na ideia de causalidade histórica”. Um passado rememorando 

a partir do presente. Imagens exemplares no próprio movi-

mento complexo do lembrar dão lugar para algo novo, recém-

construído. Benjamin procura captar e fixar imagens inspira-

doras, experiências maiores que o consciente individual do 

narrador, a experiência de uma criança burguesa na cidade de 

Berlim. 
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Considerações finais 

 

Diferentemente dos textos elaborados sobre Paris do 

século XIX, em que Benjamin reescreve e imagina a cidade 

como um roteiro cinematográfico, onde flaneurs, passantes, 

transeuntes e outros personagens do século XIX se deslocam 

pelas ruas, galerias e praças, é ele próprio, quando ainda era 

criança, que vaga nos labirintos (como em Tiergarten) de Ber-

lim à procura do Eu, nos textos de A infância em Berlim. É o 

pequeno que se mescla à cidade, vivendo seus esconderijos e 

personagens – ruas tortuosas, zoológico, as viagens de férias, 

fontes, lojas, o Kaiserpanorama, a Torre Vitória, todos os re-

cantos e móveis da casa, pai, mãe, as tias, faxineiras, mendi-

gos, prostitutas, anjos e igreja – como que para quebrar o en-

canto que separa as memórias da experiência do presente. 

Este Eu em construção, afinal, não é uma entidade mís-

tica, pura e isolada, distanciada do mundo e guiada pelo narci-

sismo. Pelo contrário, todo eu é invariavelmente fruto de uma 

cultura, de um lugar ou de um deslocamento e, ao se expressar, 

muitas vezes levanta questões coletivas relevantes, contribu-

indo, em sua história pessoal, para reflexões mais amplas. Hal-

bwachs (1990) diria que a memória autobiográfica (pessoal) se 

apoia na memória histórica (social), pois toda história pessoal 

faz parte da história em geral. Mas esta última seria, natural-

mente, bem mais ampla do que a primeira. Por outro lado, ela 

não representaria o passado senão sob uma forma resumida e 

esquemática, enquanto que a memória de vida pessoal apre-

sentaria um quadro bem mais contínuo e mais denso. 

Walter Benedix Schönflies Benjamin, nascido em 15 

de julho de 1892, em Berlim, numa família de comerciantes 

judeus, considerado um dos maiores pensadores do século XX, 
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presenteia seu leitor combatendo aquilo que ele próprio criti-

cou com veemência em O narrador, ou seja, a falta de quali-

dade dos novos narradores. 

 
É a experiência de que a arte de narrar está em 

vias de extinção. São cada vez mais raras as 

pessoas que sabem narrar devidamente. 

Quando se pede num grupo que alguém narre 

alguma coisa, o embaraço se generaliza. É 

como se estivéssemos privados de uma facul-

dade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências. 

(BENJAMIN, 1987, p. 197-198). 
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1. Introduction 

 

The Work of Art in the Age of Its Technological 

Reproducibility (1936) has long been viewed as Walter 

Benjamin’s most illustrious essay. Among the many issues 

raised by the text, I can relay the inauguration of the concept 

of art absolutely inseparable from politics. While he admits 

that work of art has always been reproducible (102), the 

thinker highlights the effects of modernity on the work of art 

in particular and writes about the sense changes within 

humankind’s entire mode of existence; the way people look 

and see visual works of art is different now and the 

consequences thereof remain to be determined.  

In line with that I intend to demonstrate in this chapter 

how the age of technological reproducibility described by 

Benjamin has influenced and even shaped a particular literary 

genre, Science Fiction (henceforth sf). To do that, it is 

indispensable to define as concisely as precision allows what 

the genre entails. Readings mainly of Stableford (2003), Bould 

(2003) and Csicsery-Ronay Jr. (2008) are to subsidise this 

theorisation. After that, I approach chiefly Benjamin’s 
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concepts of aura, technological reproducibility in relation to 

the masses, and politicization of art or social function. Then, I 

address examples in both literature and cinema that 

demonstrate the great relevance of Benjamin’s contributions 

to analysing sf. Among the authors that significantly support 

this section of the investigation are very worth noting from this 

point Freedman (2000), Clute (2003), and Macleod (2003) 

along with Benjamin’s own considerations, of course. Finally, 

I present a short critique of the subject in light of the literary 

and filmic panoramas in the contemporaneity.   

 

2. SF – Genre, Theory and Canon 

 

Defining a genre is never an easy task, and this is 

especially complicated about sf. Even its name is a bit tricky. 

The word ‘science’ has a sense of reliable knowledge, rooted 

in observable evidences, meticulously sifted by deductive 

reasoning and experimental testing (Stableford 15).  Fiction, 

on the other hand, is quite the opposite. How something can be 

scientific and fictional at the same time is a controversy that 

has been dealt with by many writers both in literature and 

cinema at least since Thomas More’s Utopia (1516) and 

Francis Bacon’s New Atlantis (1627), according to most 

canons, which means way before Benjamin’s age of 

technological reproducibility.  

To this day, a definitional consensus is yet to achieved. 

Some narrowly construe sf as referring only to that body of 

work in, or that grows directly out of, the American pulp 

fiction tradition established in 1926 when Hugo Gernsback 

founded Amazing Stories, excluding even the most renowned 

precursors Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Jules Verne and H. 



170 

 

 

 

G. Wells, not to mention hundreds of others from various 

origins, like Russia and East Europe (Freedman 14).  

For Csicsery-Ronay Jr. (3-4), sf can be viewed as 

“embedding scientific-technical concepts in the broad sphere 

of human interests and actions, explaining them, 

mythologizing them, and explicitly attributing social value to 

them.” Sf is more than a genre of aesthetic entertainment. It is 

rather complex qualms about the liaison between imaginary 

conceptions and historical reality developing into the future.  

Sf has constantly been linked to the concept of ‘novum’ 

and estrangement, introduced by Darko Suvin, which refers to 

a factually unprecedented and unforeseen “new thing”. 

Csicsery-Ronay Jr. goes on: 

 
The novum is usually a rationally explicable 

material phenomenon, the result of an 

invention or discovery, whose unexpected 

appearance elicits a wholesale change in the 

perception of reality. The very concept of 

history requires the notion of innovation to 

distinguish it from myth. Every sf text supplies 

fictive novums and responses to them, and 

thus engages the sense of real inhabitants of 

technorevolutionary societies that they are 

bombarded with real-world novums to an 

unprecedented degree. (6) 

 

For Freedman (13), there are narrow and broad 

definitions, eulogistic and dyslogistic definitions, definitions 

that place sf in a diversity of traditions with respect to its 

regular common others (fantasy or realistic fiction), and even 

those who advocate that the problematic of definition is 

indecipherable. He continues stating that the canon of sf 

should not narrowed down to a few American authors like 
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Alfred Bester, Theodore Sturgeon, Philip K. Dick, Ursula Le 

Guin, Samuel Delany, etc. it should be broadened to include 

names from “the whole tradition of arealistic travel literature 

from Lucian to Rabelais, Cyrano and beyond; the classic 

utopian line from More onward” (15), to not mention 

renowned names like Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, etc. 

Nowadays, sf has diverged into several subgenres 

following a number of different narrative frameworks, making 

it even harder to define a typical prose style to the category. 

Some of such subgenres stretch from the light space operas 

like Star Wars (1977) and Star Trek (1966) franchises, whose 

novums is usually limited to different types of spaceships and 

weaponry, to the so-called cyberpunk or neo-noir, like Blade 

Runner (1982) and Altered Carbon (2002), which usually dive 

deeper into philosophical discussions (Bould 87). 

 

3. Key Concepts – The Aura and Reproducibility 

 

The aura for Benjamin represents the originality and 

authenticity of a work of art that has not been reproduced. For 

the author, the loss of such aura is one of the foremost 

consequences of the age of reproducibility of art. For instance, 

a painting has an aura while a photograph does not; for the 

photograph is a perfect reproduction of an existing image, but 

the painting remains utterly original (Benjamin 103). 

Although art has always been reproducible, that is, 

humanity has ever been able to manually copy other people’s 

creations, technological reproduction stands out totally for two 

main factors. First, technological reproduction is more 

autonomous than manual reproduction. Benjamin points that 

in photography, for example, aspects of the original that would 

normally escape the naked eye can be easily brought out by 
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processes like enlargement or slow motion. Second, 

technological reproduction, he argues, can place the copy in 

circumstances unattainable to the original (104). Cinema, for 

one, is able to visually entertain the audience is such a way that 

literature will never be. Those two factors, by the way, are the 

reason why one of today’s most significant social mass 

movements is filmmaking. 

“For centuries it was in the nature of literature that a 

small number of writers confronted many thousands of 

readers” (Benjamin 114). This started shifting close to the end 

of the 19th century. With the advancements of the press, which 

continually released new political, religious, scientific, 

professional, and local journals, a growing number of readers 

began to turn into writers. It was first with the space reserved 

for “letters to the editor” in newspapers, and now there are a 

great number of readers who can engaged in the work process 

worldwide. With that, the gap between author and public, and 

mainly in comparison with critics, is about to lose its axiomatic 

peculiarity. As a result, there has been a large profusion of new 

writers and new works. Literary competence is no longer 

founded on specialized higher education, but from high school 

training on, and thus is common property (Benjamin 114). 

That can promptly be said of cinema as well, where 

shifts that in literature took place over the course of centuries 

have occurred in a decade. In cinematic practice, this shift has 

already been partly realized. For obvious economic reasons, 

the film industry in the post-industrial era has a preponderant 

interest in stimulating the involvement of the masses in a 

multibillionaire market. Art in the age of its technological 

reproducibility, cinema and literature above all, has turned into 

a massively profitable enterprise.  
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4. SF – The Age of Technology 

 

Today, sf is not a mere narrative mode, “but also a niche 

for writers, a marketing category for publishers, a collection of 

visual images and styles and a community of like-minded 

individuals” (Attebery 32). Around the year 1926, right when 

the genre began to be known as sf during the time Hugo 

Gernback’s magazine, Amazing Stories, was most popular, the 

popular story-telling formulas usually included three 

“ingredients” mostly: adventure, mystery and romance. As 

Attebery (33) comments, adventure usually came in the form 

of conflicts between good and evil or struggle against 

inhospitable outer space environments. As for romance, it 

commonly involved the hero retrieving his heroine from the 

arms of the villains at the last possible moment. Mystery, on 

the other hand, used to take on the most varied forms. Most of 

the plot in the stories of the subgenre space opera revolved 

around problem solving through scientific and technological 

means. Many writers used the technique of filling the plots 

with scientific sounding terms and theories that frequently did 

not have to match real science. Examples of that included 

Edgar Rice Burroughs’s A Princess of Mars (1917) and The 

Gods of Mars (1918). Those, by the by, are still the basic 

components of today’s space operas. 

As the years progressed, however, the epiphenomenon 

described by Walter Benjamin which I related in the previous 

section started to take place in the sf genre. The audience 

became more demanding, wishful of more complex ideas, 

more plausible theories and believable (im)possibilities: 
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At any moment the reader is ready to become 

a writer. As an expert – which he has had to 

become in any case in highly specialized work 

process, even if only in some minor capacity – 

the reader gains access to authorship […] 

Literary competence is no longer founded on 

specialized higher education […] (Benjamin 

114). 

 

 

With that, there came into existence yet another sf 

subgenre: hard sf. Defining this subgenre can be yet more 

challenging than sf. Some say “you know it when you see it” 

(Cramer 186). A good example of this is Ted Chiang short 

story Story of Your Life (1998). The plot deals with complex 

matters such as the metaphysics of time, Fermat principle of 

least time and the Sapir-Whorf hypothesis at its strongest view. 

Louise Banks, a professional linguist and protagonist of the 

story, learns an alien language called Heptapod B and starts 

experiencing time in a non-linear fashion, which gives her 

precognition skills (Chiang 114). Chiang uses real science 

mingled with serious extrapolations that though non-factual 

are pretty convincing to the audience, or at least promotes 

profound metaphysical discussions.  

For Benjamin (119), the masses are a matrix from which 

all customary behaviour towards works of art is emerging 

today. He says:  

 
[…] the greatly increased mass of participants 

has produced a different kind of participation. 

The fact that this new mode of participation 

first appeared in a disreputable form should 

not mislead the observer. The masses are 

criticized for seeking distraction 
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[Zerstreuung] in the work of art, whereas the 

art lover supposedly approaches it with 

concentration. (Benjamin 119) 

 

 

Today’s cinema has greatly invested in sf filmic 

adaptations for the ability such works have to both distract 

[zerstreuen] and make some of the audiences concentrate in 

their contents. An example of that is the filmic adaptation of 

Story of Your Life (1998), Arrival (2016), written by Eric 

Heisserer and directed by Denis Villeneuve. The film has 

reached the masses in such a manner never possible to the 

book, demonstrating thus how the technological 

reproducibility of the artwork changes the relation of the 

masses to art (Benjamin 116). The film added relevant 

information that was able to fill gaps left by the story, mainly 

on the visual and iconographic side (note Villeneuve 1:34:29). 

Other sf films have also achieved that being object of 

greater repercussion than the original literary work to this day. 

Instances that deserve mention are Blade Runner (1982) and 

its continuation Blade Runner 2049 (2017), both based on 

Philip K. Dick’s Do Androids Dream of Electric Sheep? 

(1968), Minority Report (2002), also based on Dick’s 

homonymous work of 1990 (Clute 72). 

More recent years marked a new phase in the effect of 

technological reproducibility that Benjamin discusses; they cut 

their bounds to the literary adaptation movements, producing 

original stories also worthy of art status because of the high 

standard of the philosophical issues they raised. Examples of 

that are The Matrix (1999) by the Wachowskis, Inception 

(2010), Interstellar (2014) both by Christopher Nolan, and 

obviously 2001: A Space Odyssey (1966). These films fed 
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generations of metaphysical discussions and academic papers. 

They also changed the sf genre of films forever in the aspect 

of special effects. Spectacle, as referred to by Johnston (41), or 

the use of scenes chiefly meant to be gazed at and impress the 

audience, has been a central tool in the production of sf 

movies. Indeed, it could be maintained that the ability of the 

genre film to visualize the alien, the space, the super advanced 

technologies, the unusual or the non-existent, all that has been 

drawing humanity’s curiosity for ages, is seen as a central tenet 

of its continued success, or at least a major advantage if 

compared with literary sf (Johnston 42). These latter 

characteristics, therefore, must be regarded in essence as the 

widest manifestations of works of art in the age of their 

technological reproducibility. 

Another point of intersection between Benjamin’s text 

and the study of the sf genre is the matter of politicization of 

art, or art deeply mingled with ideology. While in the past, art 

was mostly the interest of the elite, today, at the age of 

technological reproducibility, the increasing emergence of the 

masses and the growing intensity of their movements have 

turned art’s aesthetics, actually filmic art, away from the elites 

and towards the masses. Their desire to “‘get closer’ to things, 

and their equally passionate concern for overcoming each 

thing’s uniqueness [Überwindung des Einmaligen jeder 

Gegenheit] by assimilating it as a reproduction” (Benjamin 

105). Because of this turn of art towards the masses is that 

there has been such politicization of art, or ideological 

indoctrination, per say. 

When Benjamin wrote his essay, the author’s concerns 

of the political usage of art involved basically the exploitation 

of aesthetic forms of authority in Nazi Germany and Fascist 

Italy, though Soviet Realism, despite its slightly different 
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ideological orientation was very close in cultivating the 

interrelationship of political, aesthetic, and legal discourses 

(Manderson 1). In contrast with that, mainstream media has 

made use of art to indoctrinate masses according to their 

ideology, mostly left-wing thinking. This is perhaps not 

entirely what Benjamin had in mind when he uttered, “the 

distracted masses absorb the work of art into themselves” 

(119), but is intrinsically connected. That scenario has not left 

sf literature and cinema intact. 

For Macleod (231), sf is basically “the literature of 

progress, and the political philosophy of sf is essentially 

liberal”, with a few exceptions, obviously. When it comes 

specifically to literature, a political voice that stands out in the 

sf genre is Robert A. Heinlein’s. His works do stand for the 

resourceful discussion of a political attitude (Macleod 232). 

Examples thereof are Starship Troopers (1959), later adapted 

into a film, and The Moon is a Harsh Mistress (1966). Suzette 

Haden Elgin is another sf writer known for her political 

engagement. In her Native Tongue (1984), along with the other 

two books of the trilogy, she describes a future in which 

women’s rights are repealed. The women then gather in a sort 

of guild, constructing their own language designed to make 

women think more in line with feminism ideas. Following the 

same streak, Joanna Russ’s The Female Man (1975) carries a 

militant message already in its title (Macleod 236). Ursula Le 

Guin is another active feminist voice in sf. She is also an 

advocate of gender ideology, and makes big claims about it, as 

for instance in The Despossessed (1974) and Always Coming 

Home (1985), which features the Kesh people, who are 

genderless, peaceful and organized as opposed to their 

antagonists, the Dayao and Condor people, who are rigid, 

patriarchal and expansionist. George Orwell’s 1984 (1949) can 
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be considered an exception to this liberalism, since it promotes 

a rigid criticism of communism, describing the horrors it 

would bring to the UK. 

In sf films, these militant communications, chiefly in 

blockbusters, have been less straightforward in most cases. 

Subtle messages of heroes criticizing political incorrectness or 

showing support of Marxist theories is more common, shared 

by Benjamin himself. For instance, Avatar (2009), which 

portrayed evil capitalists who seek profit no matter what, and 

The Day the Earth Stood Still (1951 and 2008) that presents an 

apocalypse brought by aliens upon humans for their disrespect 

for nature. The most frequent themes that have been in vogue 

include gender and race. Contrariwise, there are exception is 

this context, like The Demolition Man (1993), which strongly 

criticize political correctness.  

The prospect of political themes in sf is to some extent 

dependent on political developments in the real world, which 

are always in significant fluctuation (Macleod 239). Nowadays 

it has pointed into the lefty direction, but it can suddenly 

change its course in the future. I believe, Benjamin is right, and 

it shall depend on the behaviour of the masses towards those 

subjects, especially in the cinema industry.  

 

5. Conclusion 

 

It has been demonstrated how useful Benjamin’s essay, 

The Work of Art in the Age of its Technological 

Reproducibility, in analysing the sf genre panorama. It 

continues to critically contribute to understanding the role 

technology plays in deaestheticization of the artwork in 

modernity. There are multiple points of intersection between 

his work and the scope of my research. Sf, and utmost 
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unequivocally in relation to cinema, is the genre that has 

changed and developed the most during the present age of 

technological reproduction. 

Sf, I would argue, much more than any film genre, 

exploits spectacle through special effects and lighting to get to 

the desirable reception from its audience, so it fits quite 

perfectly Benjamin’s theories on ‘art and the masses’ reaction’ 

and technological/mechanical reality. It is one of the largest 

representatives of popular culture, both in literary and filmic 

texts. On the other hand, it also contradicts his idea about the 

distraction any film provokes on viewers. Major sf films like 

the ones I mentioned while commenting on the subgenre of 

hard sf actually require real concentration, and rather 

reasoning and critical thinking to be fully appreciated. 

However, I admit that is true of most films, even sf ones, 

especially those from the subgenre of space opera. 

By the time he wrote his essay, however, the internet still 

did not exist. As a result, much of today’s technological 

reproducibility was left out of his text. Nowadays, the web has 

broken many frontiers and provided another level of 

reproducibility. More than ever, films have no ‘here and now’, 

and the withering aura has reached its climax, most 

emphatically after web piracy. The politicization of literary 

and filmic art has also gotten to its peak. More than in any time 

political ideology has had such severe impact on films. And 

more than in time area, the masses’ attitude and behaviour has 

had such tremendous impact on art (re)production.   
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