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RESUMO 

 

 

A Literatura Pop alemã da década de 1990 é um movimento de marca identitária não apenas 

literária, mas também linguística, pois documenta, por intermédio da língua coloquial, a 

implantação na Europa de uma ordem mundial neoliberal econômica introduzida com o advento 

da globalização. Esta língua coloquial, utilizada para a descrição do cotidiano deste momento 

histórico, marca a identidade de um momento de reformulação de uma nova realidade social, 

na qual a globalização teve início como consequência dos acontecimentos da queda do muro de 

Berlim, da dissolução do bloco comunista, do fim da Guerra Fria e da reunificação alemã. Ela 

apresenta algumas características analisadas, nesta presente tese, em três obras da Literatura 

Pop. Em “Faserland”, analisamos xingamentos com valor metafórico como marcas de 

oralidade, de acordo com a teoria dos atos de fala de John Searle (1969). Em “Tristesse Royale”, 

examinamos o fenômeno linguístico da ironia como fala indireta comunicativa, de acordo com 

Park (2000). Em “Generation Golf. Eine Inspektion”, observamos a presença da língua 

coloquial através da citação recorrente de marcas de produtos de consumo. Além disto, 

analisamos, nesta última obra, a incidência de anglicismos como marcadores de fronteira 

linguística permeável de acordo com Zinkhahn Rhobodes (2015). Para considerarmos ainda a 

identidade linguística, utilizamos a contribuição dos estudos de Stuart Hall (2011), com sua tese 

de identidade fragmentada do pós-modernismo; e de Lothar Krappmann (2010), com sua 

concepção da identidade em equilíbrio (“Konzept der balancierenden Identität”). 

 

Palavras-chave: Língua coloquial; década de 1990; globalização; identidade linguística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Die Popliteratur ist eine Bewegung, die nicht nur literarisches Identitätsmerkmal enthält, 

sondern auch linguistisches, da sie mittels der Alltagssprache die Umsetzung einer neoliberalen 

Weltordnung  in Europa darstellt, die durch das Phänomen der  Globalisierung verursacht 

wurde. Diese zur Beschreibung des Alltags der 90er Jahre verwendete Sprache zeigt die 

Identität eines Moments der Neuformulierung einer neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, in 

der die Globalisierung als Folge der Ereignisse des Falls der Berliner Mauer, der Auflösung des 

Ostblocks, des Endes des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung begann. Sie 

weist in diesem historischen Zusammenhang einige Merkmale auf, die, in der vorliegenden 

Arbeit, in drei Werken der Popliteratur  analysiert werden. In „Faserland“ untersuchen wir 

Schimpfwörter mit metaphorischem Wert als Mündlichkeitszeichen nach der Sprechakttheorie 

von John Searle (1969). In „Tristesse Royale“ setzen wir uns mit dem linguistischen Phänomen 

der Ironie als kommunikativer Indirektheit auseinander, nach Park (2000). In „Generation Golf. 

Eine Inspektion“ beobachten wir die Alltagssprache durch das häufige Auftreten von Marken 

von Konsumgütern. Darüber hinaus analysieren wir auch bei diesem Werk die Permeabilität 

von Anglizismen nach der Sprachgrenzentheorie von Zinkhahn-Rhobodes (2015). Um die 

linguistische Identität zu berücksichtigen, verwenden wir den Beitrag der Studien von Stuart 

Hall (2011) mit seiner Vorstellung der fragmentierten Identität in Zeiten der Postmoderne; und 

von Lothar Krappmann (2010), mit seinem Konzept der balancierenden Identität. 

 

Stichwörter: Alltagssprache; 90er Jahre; Globalisierung; linguistische Identität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The German Pop Literature of 1990’s is a movement of identity markedness, not only literary, 

but also linguistic, for registering, through colloquial language, the introduction in Europe of 

an neoliberal economical order with the beginning of the Globalization. This colloquial 

language, used to describe the everyday life of this historical moment, marks the identity of a 

moment of reformulation of social reality, in witch Globalization started as a consequence of 

the fall of the Berlin Wall, the dissolution of the Eastern Bloc, the Cold War’s end and the 

German reunification. It presents some characteristics, analized in this thesis in three books of 

Pop Literature. In “Faserland”, cursing with metaphorical value are analized as orality 

markedness, according the Speach-Act theory, by John Searle (1969). In “Tristesse Royale” the 

linguistic phenomenon of irony is analized as indirect communicative speech, according to Park 

(2000). In “Generation Golf. Eine Inspektion”, the presence of anglicisms as markedness of 

permeable linguistic borders, according to Zinkhahn Rhobodes (2015). For considerations 

about linguistic identity, the studies of Stuart Hall (2011), with his Postmodernist Fragmented 

Identity theory; and Lothar Krappmann (2010), with his concept of balancing identity, are used 

in this study. 

 Keywords: Colloquial Language; 1990s; globalization; Linguistic Identity. 
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1 Introdução 

 

 

A Literatura Pop, como um movimento de identidade não apenas literário, mas também 

linguístico, não foi retratada por intermédio da língua alemã culta institucional e conhecida 

tradicionalmente como língua padrão, mas por uma língua coloquial que descreve a 

simplicidade da vida cotidiana com as marcas de expressão da informalidade da língua 

comumente falada fora de ambientes de controle institucional. 

O escritor alemão Rolf Dieter Brinkmann, a partir do seu envolvimento com as obras da 

geração Beat de fim da década de 1950 e início da de 1960, marcou oficialmente o início da 

Literatura Pop na Alemanha, na década de 1960. Com esta característica básica de inovação no 

uso de uma língua discriminada como não-literária introduzida no campo literário formal, foi 

rompida, no ano de 1968, a tradição da literatura canônica. 

Além de aspectos da língua própria do discurso oral informal, espontâneo e de 

questionamento da ordem social vigente, a geração de 1968 utilizava símbolos que davam 

forma ao movimento literário pop como figuras e imagens utilizadas como apelos visuais. No 

contexto histórico-social desta geração, a Literatura Pop era percebida como manifestação de 

um tipo de literatura subversiva e, por essa razão, marginalizada e denominada como um tipo 

de subcultura. 

Mais tarde, porém, durante a década de 1990, desta década de transição do século XX 

para o XXI, o movimento da Literatura Pop ressurge com a publicação da obra Faserland pelo 

jornalista Christian Kracht. A Literatura Pop, neste novo contexto sociocultural, manifestada 

ainda pela língua cotidiana e influenciada por temas rotineiros de uma sociedade alemã 

reunificada e profundamente desestruturada economicamente em detrimento dos efeitos do 

fenômeno econômico-político da globalização essencialmente capitalista, apresentou-se como 

um movimento literário-linguístico de identidade popular voltado para a massa, que 

manifestava a grande moda de consumo transmitida pela mídia e que adquiria outras 

características que eram próprias do contexto histórico-político de uma Alemanha pós-queda 

do muro de Berlim e pós-reunificação. Na década de 1990, a então Literatura Pop, como nova 

forma de narrativa da moda, produzida pelos filhos da geração de 1968, exerceu a função de 

documentar valores diferentes dos da geração dos pais, visto que ambas as gerações viveram 

momentos histórico-sociais de marcas identitárias distintas, embora participassem da vida umas 

das outras diretamente através de laços familiares diretos de pais e filhos. 
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Neste contexto, a nova Literatura Pop, como movimento literário de introdução de uma 

forma coloquial de expressão linguística na sua forma e no seu conteúdo, retrata aspectos 

rotineiros da vida comum da juventude como tema central e procura, da forma mais simples 

possível, descrever o dia a dia desta época. Além disso, no conteúdo com tom de ironia e de 

denúncia social indireta, esta língua coloquial transporta significados que deixam transparecer 

a insatisfação social e política da sociedade alemã reunificada que vivia um momento de 

instabilidade de sua identidade enquanto nação alemã. Ainda como característica marcante 

desta língua coloquial, está a presença nos seus textos de citações frequentes de personalidades 

da mídia e de certas marcas de produtos de consumo que faziam parte da vida comum da 

população da década de 1990. Dessa forma, a língua utilizada nesta literatura designada como 

pop descreve historicamente o início de uma nova realidade do mercado de consumo de cunho 

neoliberal globalizado juntamente com a realidade do desenvolvimento eletrônico-tecnológico 

dos meios de comunicação.  

 Em um contexto social específico de representação linguística da literatura tradicional, 

a língua culta padrão detinha a prioridade absoluta como forma de escrita acadêmica elitizada. 

Com a introdução, entretanto, desta língua escrita com marcas da oralidade e simplificada em 

sua forma, assim como com a descrição livre de temas rotineiros típicos da vida “normal” do 

cotidiano, foi afetada a continuidade previsível dos acontecimentos da época da geração de 

1968. A geração de 1990 recebe um novo espaço para a expressão desinstitucionalizada da 

realidade de uma nova ordem mundial que invertia a ordem de disposição dos valores imateriais 

da sociedade. 

Neste momento da globalização pós-reunificação alemã, por intermédio da língua 

desnormatizada utilizada no cotidiano, são estabelecidos modelos de identidade em uma 

sociedade não mais de base local, mas mundial. Tanto as formas de registro linguístico da língua 

coloquial quanto da língua culta são representadas como não mais determinados de maneira 

fixa, ou seja, como portadores de uma suposta identidade única, mas como plurais: como 

resultado do desenvolvimento da globalização essencialmente capitalista que desestruturava a 

sociedade tanto da Alemanha Oriental quanto da própria Alemanha Ocidental. 

A língua coloquial de caráter informal e espontâneo da Literatura Pop, de desvio em 

relação à língua padrão, apresentou-se com a função, enquanto manifestação linguística 

sociocultural no âmbito da literatura, de transmitir valores de desconstrução em uma geração 

pós-moderna em processo de reformulação identitária. Esta identidade em reformulação, a 

princípio caótica e desorientada, é manifestada por esta língua escrita com traços de identidade 
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da língua falada de todos os dias, e que ganhou espaço no contexto formal de representação 

literário. Com isso, a Literatura Pop pode ser avaliada também quanto ao seu alcance histórico, 

político, cultural e econômico, pois esta, enquanto movimento de grande influência social, 

muda as ordens de classificação de identidades antes delimitadas ao apresentar tanto 

características da oralidade dentro do campo formal da escrita acadêmica, quanto toda uma 

informalidade temática com a narração de acontecimentos tipicamente triviais da época de 

1990.  

 

1.1 Objetivos de pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa se concentra em analisar os traços de identidade linguística 

nesta língua coloquial da Literatura Pop, que descreve espontaneamente o cotidiano informal 

da geração dos jovens que vivem neste momento histórico, para que se comprove, ao final desta 

tese, que a língua coloquial utilizada nesta literatura constitui uma manifestação de identidade 

linguístico-geracional. Para tanto, escolhemos analisar fenômenos linguísticos em três obras 

conhecidas: Faserland, Tristesse Royale e Generation Golf. Eine Inspektion. 

 

1.2 Fundamentação teórico-metodológica 

 

A pesquisa aqui proposta é bibliográfica e toma como ponto de partida os pressupostos 

teóricos e metodológicos que serão dissertados e discutidos nos próximos capítulos da tese 

dentro do campo de conhecimento dos estudos da identidade, da Pragmática e da teoria da 

fronteira linguística no âmbito dos estudos culturais.  

A proposta desta pesquisa de doutorado realizada no Brasil é, ainda, a de ser uma 

continuação da minha pesquisa de mestrado iniciada na Alemanha, na “Freie Universität 

Berlin” (FU), e intitulada: Alltagssprachliche Phänomene in der Popliteratur. Überlegungen 

für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache1. Na universidade de Berlim, na condição de 

mestranda do curso de alemão como língua estrangeira, tive o primeiro contato com a Literatura 

Pop como exemplo de uma literatura que abre caminho para a valorização do uso da língua 

coloquial dentro de um meio acadêmico formal. 

                                                           
1 Fenômenos da língua do cotidiano na Literatura Pop : Considerações para aula de alemão como língua 

estrangeira. 
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Dessa forma, continuo a pesquisa da língua da Literatura Pop, no Brasil, enquanto 

doutoranda em Estudos de Linguagem na Universidade Federal Fluminense (UFF) e professora 

de alemão como língua estrangeira, para fundamentalmente esclarecer a importância da 

utilização da língua coloquial, – na sua forma espontânea e no conteúdo das mensagens que 

transporta –, como forma importante de registro que se desvia da língua padrão, mas como 

também de expressão linguística com particularidades coloquiais identitárias próprias. A partir 

deste confronto da expressão linguística da língua falada na “vida real” de todos os dias com a 

língua culta, de prestígio social, representada em gramáticas normativas, pode-se perceber nos 

textos da Literatura Pop a importância do uso e do real funcionamento da língua alemã coloquial 

no cotidiano deste momento histórico específico. 

De acordo com o interesse de pesquisa na utilização da língua falada dentro do âmbito 

formal da língua escrita, escolhemos ainda analisar, no campo dos estudos de identidade, 

fenômenos linguísticos de coloquialidade desta língua em três obras. Selecionamos, para este 

fim, a concepção da identidade em equilíbrio (Konzept der balancierenden Identität) 

desenvolvida pelo sociólogo alemão: Lothar Krappmann (2010), além da concepção de 

Identidade pós-moderna de Stuart Hall (2011), que utiliza como temática o aspecto da 

identidade fragmentada no âmbito dos estudos culturais. Em alguns momentos, selecionamos 

ainda os autores Tomaz Tadeu da Silva e Kathryn Woodward (2009) que complementam as 

citadas teorias da identidade com a noção de identidade pela diferença e das identidades 

essencialistas e não-essencialistas. 

 

1.3  Estrutura da tese 

 

No primeiro capítulo intitulado como “introdução”, descrevemos, de maneira breve, o 

movimento da Literatura Pop com o intuito de fazer uma apresentação da língua coloquial 

utilizada nesta literatura e que fundamenta o nosso corpus de pesquisa. Além disso, procuramos 

esclarecer os nossos objetivos, a fundamentação teórico-metodológica adotada e a estrutura da 

pesquisa. 

A partir do segundo capítulo, é apresentado o panorama sócio-político-cultural da 

década de 1990, tendo-se em vista a influência exercida por acontecimentos históricos e 

políticos – como a queda do muro de Berlim, a reunificação alemã e a dissolução do bloco 

comunista – na formação de uma nova ordem mundial introduzida pela globalização. 
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No terceiro capítulo, mencionamos o termo “geração” como uma categoria de 

identidade social, na qual é feita uma distinção dos valores da geração dos pais e dos filhos – 

dos das gerações de 1968 e de 1990 – visto que as duas produziram Literatura Pop, não só em 

momentos, mas também em contextos sociais e com cargas de identidade político-econômica 

diferentes. 

O quarto capítulo trata propriamente do surgimento da Literatura Pop como movimento 

literário nos dois momentos históricos distintos das gerações de 1968 e de 1990, e o que a 

Literatura Pop significou nestas duas realidades sociais distintas enquanto língua coloquial de 

veículo de valores socioculturais. Em subcapítulos, analisamos fenômenos linguísticos de 

coloquialidade em três obras de destaque da Literatura Pop dos anos 1990. Primeiramente, 

analisamos xingamentos com valor metafórico e como marcas de oralidade na obra Faserland. 

Na obra Tristesse Royale, que tematiza basicamente temas coloquiais da época da década de 

1990, tratamos da encenação da ironia que apresenta a língua em perspectiva de representação 

de uma situação (artisticamente) programada dentro dos moldes de um programa de televisão 

de talkshow. Nesta última obra – considerada basicamente como um manifesto da geração Golf 

–, por intermédio de uma conversa (coloquial) gravada e posteriormente transcrita por cinco 

jornalistas identificados como popkulturelles Quintett, temas do cotidiano da década de 1990 

são discutidos. Por fim, analisamos, na terceira obra Generation Golf. Eine Inspektion, a língua 

coloquial através da citação constante de marcas de produtos publicitários e de personalidades 

circulantes no mundo da mídia, além de analisarmos também a recorrência de diversas formas 

de anglicismos como fenômenos de fronteira linguística. 

Após as análises de fenêmenos linguísticos nas três obras, procedemos às considerações 

finais para confirmamos e comprovarmos a hipótese inicial da nossa pesquisa de que a língua 

coloquial da Literatura Pop que descreve o cotidiano da geração Golf constitui manifestação de 

identidade linguístico-geracional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

2 Panorama histórico-político da década de 1990 e a Globalização 

 

 

A importância da década de 1990 no contexto histórico-político mundial é destacada 

não apenas por ser a década de transição do século XX para o XXI no sentido meramente 

cronológico, mas por ser considerada uma década do desenvolvimento da era pós-moderna.  

Com o termo da Pós-Modernidade é marcado um:  

 

posicionamento intelectual (Geisteshaltung), ou seja, uma nova maneira de 

pensar (novo Zeitgeist), nova linha de raciocínio (Denkrichtung), que é 

entendida como movimento contrário ou de dissolução em relação à época 

moderna. (SCHUBERT; KLEIN, 1997, p. 221, tradução nossa) 

 

Ainda segundo Stuart Hall, o momento pós-moderno é percebido como sendo um 

processo em andamento, no qual: 

 

um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades [...] 

no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado, nos tinham 

fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. (HALL, 2011, p. 9) 

 

Dessa forma, a marca de identidade temporal da pós-modernidade pode ser vista não 

como uma época de mera ruptura em relação à moderna, mas sim de uma continuação desta, 

mas em outra direção. As transformações socioculturais que ocorrem ao longo da história são 

marcadas basicamente por uma mudança gradual de valores, por uma necessidade de se buscar 

algo novo e pela necessidade de se questionar o que sempre foi determinado anteriormente 

como “o certo” de acordo com os valores morais da sociedade. A diferença da época pós-

moderna, em relação à época moderna, está muito mais no desenvolvimento de uma nova 

identidade plural de significados e na variedade de contextos (que nem sempre se completam), 

que surgem dentro de uma sociedade que está vivendo o processo de globalização econômica, 

tecnológica e cultural. 

No ano de 1989, a queda do muro de Berlim – do muro considerado como marco físico 

de rivalidade ente Ost (leste, lado oriental) e West (oeste, lado ocidental) e, assim, como o 

símbolo da Guerra Fria –, deu margem para que acontecimentos históricos relevantes como a 

reunificação alemã, em 1990; a formação da União Europeia, firmada por meio do Tratado de 

Maastrich, em 1992; o fim da Guerra fria com a extinção da União Soviética e com a dissolução 
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do Ostblock2, impulsionassem o surgimento de uma nova ordem político-econômica mundial 

na transição do século XX para o XXI. É bem verdade, contudo, que todo o panorama de uma 

nova ordem social já começava, gradualmente, a se manifestar bem antes disso: já ao final da 

dominação do sistema político do Nacional-Socialismo, em 1945; e ao final da Segunda Guerra 

Mundial. Em 1949, foi aprovado o sistema de leis e diretrizes, Das Grundgesetz (GG), isto é, a 

constituição da Alemanha. A mencionada constituição se baseava – mesmo tendo sido 

introduzida durante o período da Guerra Fria, – na premissa democrática, com o princípio 

básico de liberdade de expressão e de ir e vir, mas não continha, por outro lado, nenhuma 

decisão convicta por um determinado sistema político econômico. 

A elaboração da constituição de 1949, com a intenção de combate à ditadura, foi o 

primeiro passo, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em direção à redefinição dos valores 

sócio-político-econômicos até aquele momento. Com a democracia como uma 

 

nova ordem política que possibilita a liberdade de decisões e ações 

individuais, bem como responsabilidade individual; que garante a igualdade 

individual frente ao direito à lei, assim como protege minorias; que possibilita 

incontáveis formas de união social, quer dizer, situa o agir coletivo e solidário 

em uma base voluntária (SCHUBERT; KLEIN, 1997, p. 68), 

 

isto é, solidária; o sistema da ditadura teria fim. Essa nova ordem política democrática 

focalizava a “soberania do povo e a restrição da regra política”. A participação do povo é a 

condição suprema da democracia e é exercida por meio dos representantes políticos eleitos por 

ele. Esta se baseia nos princípios da justiça, e funciona com o objetivo de que “o cumprimento 

dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, assim como a organização política e a 

distribuição das jurisdições políticas, sejam garantidos” (SCHUBERT; KLEIN, 1997, p. 68). A 

democracia possui princípios básicos para o bem-estar de todos os cidadãos, para que seus 

direitos sejam assegurados. Sua premissa maior é que o povo tenha espaço para reivindicar seus 

direitos para que não sejam explorados por mecanismos políticos de poder. As liberdades de 

expressão e de ação são, dessa forma, direitos assegurados constitucionalmente, que garantem 

a justiça e o bem-estar da população. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Siegermächte3, os vencedores da guerra, 

dividiram o território conquistado. A Alemanha perdera a guerra. Em 1961, foi construído o 

muro de Berlim para deter a passagem dos alemães da Alemanha Oriental para a Ocidental. As 

                                                           
2 Bloco do Leste ou Bloco soviético. 
3 As potências mundiais constituídas por Estados Unidos, Grã-Bretanha,França e União Soviética. 
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“Alemanhas” foram divididas por intermédio deste muro em BRD4 e DDR5. A DDR, sob o 

controle da União Soviética, era governada pelo partido SED6, um regime socialista, que 

implantava a ditadura e a espionagem por intermédio de polícia-política secreta denominada: 

Staatssicherheit7. 

Na DDR, a ordem econômica era a Planwirtschaft8, também designada pelo dicionário 

político Das Politiklexicon, como Zentralverwaltungswirtschaft9, que o designa como uma 

“ordem econômica, na qual [...] a produção e a distribuição de bens e serviços, são controlados 

de maneira programada e central” (SCHUBERT; KLEIN, 1997, p. 211). 

Já na BRD, a Westdeutschland10, sob o domínio dos EUA, o sistema político era a 

Marktwirtschaft11capitalista, sistema completamente oposto na sua estruturação à 

Planwirtschaft socialista. O sistema capitalista da economia de mercado da BRD se 

fundamentava basicamente na produção para o lucro. A Planwirtschaft, por sua vez, visava à 

produção controlada politicamente por especialistas designados pelo governo, sem se preocupar 

apenas com lucro como ponto de partida, mas com o controle social e político. 

BRD e DDR: Duas economias distintas e de duas sociedades paralelas que 

desenvolveram um modo de política e, consequentemente, de socialização, diferentes. Com a 

queda do muro e posterior reunificação Alemã, a DDR socialista é integrada à BRD capitalista 

e deve se adaptar rapidamente ao sistema econômico de consumo e de modernismo da BRD. A 

Deutsche Wiedervereinigung12 significou não apenas a “união” físico-geográfica de dois 

Estados alemães que estavam separados pelo muro durante 28 anos. Na realidade, a 

reunificação significou o triunfo do capitalismo da BRD sob o regime socialista SED da DDR 

falida. Os alemães da ex-DDR, tomados de um dia para o outro como ex-socialistas, foram 

integrados à BRD capitalista e praticamente obrigados a mudar radicalmente sua visão de 

mundo e seu comportamento social frente à nova realidade de viver sob outra ordem econômica 

completamente diferente da que era por eles conhecida. Mesmo com essas diferenças marcantes 

no tipo de política econômica e, portanto, de formas distintas de governo, de mentalidades e 

visões de mundo, a reunificação alemã foi, por um lado, festejada como um grande marco 

                                                           
4 Bundesrepublik Deutschland, isto é, República Federativa da Alemanha. 
5 Deutsche Demokratische Republik. 
6 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, isto é, Partido de unidade socialista da Alemanha. 
7 Segurança do Estado. 
8 Economia planificada. 
9 Economia de administração central. 
10 Alemanha Ocidental. 
11 Economia de Mercado. 
12 Reunificação Alemã. 
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histórico de grande proporção. Já por outro lado, ela trouxe, além de uma euforia momentânea 

pela suposta superação de divergências políticas entre Ost e West, um momento de muita 

dificuldade de adaptação por parte da BRD e da DDR a uma nova ordem política que 

influenciava não apenas a Europa, mas também o modo de orientação da sociedade que 

vivenciava um momento histórico de “união pela dissolução (da DDR)”.  

Além do panorama político-econômico completamente diferente entre BRD e DDR, 

como fator que exerceu grande influência no futuro da população, eram, naturalmente, 

diferentes as mentalidades, estilos de vida, comportamentos e visões de mundo. Havia um 

choque de culturas e de identidades, e um estado de desorientação por conta disso. Havia um 

clima de incerteza e medo por parte dos alemães da antiga DDR e também da BRD, e muitos 

deles consideravam a reunificação um risco, até mesmo uma aventura, que trouxe, além de 

todos os problemas de adaptação, muitos encargos financeiros para a BRD, pois a DDR foi 

integrada na condição de um sistema socialista comunista falido que necessitava de reformas 

urgentes.  

A reunificação, vista por esse lado, não deixou de ser uma adaptação, uma convivência 

“forçada”, como consequência da queda do muro de Berlim, em 1989, e de uma realidade 

política selada pela assinatura do Zwei-plus-Vier13: contrato assinado em Moscou, no dia 12 de 

setembro de 90, entre os dois Estados alemães (BRD, DDR) e as três potências vencedoras da 

Segunda Guerra Mundial (USA, Grã-Bretanha e França). Este contrato, conhecido também 

como “Der Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland”14, funcionou 

efetivamente como uma preparação para a reunificação, pois estabeleceu a soberania definitiva 

interior e exterior da Alemanha. Com esse contrato, as quatro potências mundiais vencedoras 

da Segunda Guerra Mundial renunciaram aos seus direitos e responsabilidades sobre a 

Alemanha devolvendo a ela soberania nas suas decisões. A reunificação alemã ocorreu, então, 

pouco tempo depois da assinatura do citado contrato. 

Em 1991, com a efetiva dissolução da União Soviética, foi considerado, historicamente, 

o fim da Guerra Fria: o fim de uma guerra não declarada, mas em estado latente de tensão e 

medo de que assim fosse. Uma forte tensão como um estado de ameaça de eclosão de uma 

provável guerra atômica com alto poder de destruição acompanhou Ost e West por muitos anos. 

Assim, a Guerra Fria foi um tenso estado de alerta e medo da guerra, que intimidava não apenas 

                                                           
13 Tratado dos mais quatro. 
14 Tratado sobre a Regulamentação Definitiva referente à Alemanha. 
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a Europa, mas também o mundo todo, e que durou a metade de um século por conta das relações 

de ódio e de divergências político-econômicas nutridas. 

Ost-West-Konflikte15não são, porém,  conflitos que pudessem ser resolvidos apenas com 

assinaturas em um contrato como um selo político. Essas divergências fizeram parte das vidas 

das pessoas pelo medo da mudança do que estaria por vir e insegurança do que iria se perder e 

do que se poderia ganhar. Tinha-se consciência de que o muro não estava mais presente 

fisicamente, mas que a divisão alemã podia ter permanecido ainda como um sentimento 

interiorizado que fez parte da vida de todos os alemães que passaram por essas mudanças 

repentinas.  

As diferenças nos sistemas de economia da BRD e da DDR são também diferenças 

políticas, pois afetam o coletivo e influenciam na apreensão do mundo e na socialização. Os 

cidadãos alemães passaram por um forte momento de adaptação a uma realidade imposta 

politicamente, mas essa “imposição” teve base democrática: o respeito à liberdade de expressão 

e aos direitos humanos. Pela dissolução da DDR, a BRD se tornou maior, una e soberana tanto 

política quanto geograficamente. A população em si precisou se adaptar rapidamente a novas 

formas de socialização repentinamente, o que provocou um estado emocional de desorientação 

e insegurança, e de choque de identidades distintas. 

Depois de anos após a reunificação, os termos West- e Ostdeutschland (Alemanha 

Ocidental e Alemanha Oriental), são apenas termos da Guerra Fria e que não deveriam mais ser 

utilizados na era pós-moderna. É bem verdade, que a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 

da queda do muro de Berlim, da reunificação alemã, do fim da Guerra Fria e de todos os outros 

eventos histórico-políticos em torno deles, o mundo se preparava lentamente para a abertura do 

mercado internacional. O sistema capitalista já era o sistema econômico não só da Alemanha 

unificada, mas também o de todo o continente europeu, que, por meio do tratado de Maastricht, 

em 1992, fundou a União Europeia e determinou o Euro como moeda única na Europa.   

É o fenômeno da globalização essencialmente capitalista, de cunho neoliberal, o grande 

acontecimento como desfecho de todos os mencionados eventos históricos, que ocorreram em 

cadeia, para que a abertura do comércio internacional fosse possível. Com a Alemanha soberana 

politicamente, isto é, não mais dividida; e com a superação da ameaça e tensão da Guerra Fria, 

a Europa e o mundo estão livres para se “globalizar”, para se internacionalizar e obter vantagens 

das novas relações político-econômicas possíveis. 

                                                           
15 Conflitos entre região leste e oeste. 
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A globalização, uma palavra que, no senso comum, pressupõe integração e que dá a 

ideia de homogeneidade, de união, de completude, é, na era pós-moderna, um fenômeno de 

grande influência no âmbito social, definido pelo dicionário Das Politiklexicon como sendo: 

“uma designação econômico-política para o processo de divisão progressiva de trabalho 

mundial” (SCHUBERT; KLEIN 1997, p. 123), e pelo dicionário Wörterbuch der Wirtschaft16 

como “designação para o surgimento crescente de mercados mundiais de mercadorias, capital 

e serviços, assim como para os entrelaçamentos internacionais decorrentes daqueles” 

(GRÜSKE; SCHNEIDER, 2003, p. 122). 

Tendo em vista as definições dadas acima, uma nova maneira de transformação da 

divisão do trabalho revoluciona a maneira de como a sociedade entende sua própria vida e a 

conduz, pois muda um parâmetro, um padrão social fixo, estabelecido e seguido como se fosse 

uma segurança idealizada. A sociedade perde sua referência frente a um novo mundo ainda 

mais capitalista, em que a competição se torna um motor para destaque social. A transformação 

econômica exerce influência direta no modo de vida e de percepção do mundo de forma 

coletiva, trazendo uma necessidade de rápida adaptação a um mercado de trabalho de 

incertezas, dúvidas e inseguranças. 

Em relação à globalização, como fenômeno típico da economia de mercado, Joachim 

Jahnke (2006) afirma que, “não é, porém, certo que é essa a mesma forma de globalização com 

a qual a Alemanha estava confrontada” (p. 10, tradução nossa). Conforme ele elucida, “em pelo 

menos quatro diferentes dimensões, a globalização se modificou e se tornou, com isso, em uma 

qualidade completamente nova, um problema essencialmente grande para a Alemanha”. “A 

liberalização do trânsito de mercadorias e comércio de mercadorias”, aumentou extremamente 

rápido e sem medidas determinadas, “de uma maneira superior à necessidade do trânsito das 

mercadorias internacionais e que rompeu com a imaginação humana” (p. 10-11). Esta nova 

forma de globalização iniciada nos anos de 1990 foi um fenômeno econômico mundial de 

grandes proporções, pois estimulou extremamente a concorrência e excluiu também muitas 

empresas que não estavam em condições econômicas desfavoráveis de participação. Por essa 

razão, surgiram até mesmo as designações Globalisierungsverlierer und -gewinner17 por esse 

fenômeno econômico apresentar lados positivos para uns  e negativos para outros, dependendo 

do parâmetro de referência do julgamento. 

                                                           
16 Dicionário da economia. 
17 Perdedores e ganhadores da Globalização. 
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O ato de globalizar deveria tratar de integralizar, totalizar o mundo em uma rede de 

negócios sem fronteiras, portanto de uma maneira solidária e democrática, de uma maneira que 

todos os mercados tivessem possibilidade de participação. Porém, a globalização, como 

fenômeno de abertura do mercado internacional, que tomou forma na década de noventa, 

separou o mundo, de acordo com interesses político-econômicos. Com essa forma de 

globalização, ocorreu a separação não mais de forma físico-geográfica, como assim era no caso 

do muro de Berlim, mas sim, de forma econômico-política. Empresas que dispunham de 

condições financeiras produziam suas mercadorias em diferentes partes do mundo, 

preferencialmente em Billigländer: em países de mão de obra barata, e em países onde 

pudessem pagar menos impostos ou até mesmo nenhum. As fronteiras de possibilidade de 

negociação econômica sumiram em resposta ao mercado internacional, o que também 

relativizou as fronteiras de tempo e de lugar. Foi possível a produção de mercadorias em países 

que oferecessem as melhores vantagens financeiras, e com a rapidez que o mundo pós-moderno 

técnico-digitalizado oferecia. Esta forma de globalização foi um grande processo de 

“mercantilização”. O mundo se tornou um mercado, “que não está ligado a um lugar 

determinado, mas que está à disposição para a reunião de oferta e procura em relação a 

determinados bens”. O mercado não precisa mais ser local, pois ele pode ser mobilizado pela 

internet, online, sem que se gaste dinheiro algum com impostos. Sendo assim, o lucro é o que 

basicamente move o mercado essencialmente capitalista.  

Isso significa que durante a era pós-moderna, o mercado funciona de forma simbólica. 

Ele não precisa mais existir fisicamente, ele não precisa mais de um local fixo, assim como na 

época anterior da era moderna. O mercado financeiro passa a ser, em um sentido pós-moderno, 

terra de todos e de ninguém, pois não está parado fisicamente em lugar algum, mas de “dentro” 

dele são ditadas as regras para a sociedade. O mercado da pós-modernidade é o da globalização 

de outras proporções em comparação com possíveis anteriores. Conforme Jahnke:  

 

Nós não temos mais nada a ver com a “velha globalização” do último século, 

mas com uma forma muito mais agressiva, que tem como consequência 

negativa gradual, que dentro de uma revolução do mundo neoliberal, as 

estruturas sociais nos países industriais desenvolvidos como também em 

muitos países em desenvolvimento e países emergentes sejam destruídas. 

(2006, p. 16) 

 

Jahnke não criticou o fenômeno da globalização em si, mas sim “a sua formação 

neoliberal específica”, que promoveu a pressão no mercado e o desespero frente à desigualdade 
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que esta provocou, e ao terror que isso trouxe como consequência para o mercado de trabalho 

(JAHNKE, 2006, p. 17).  

Warnfried Dettling (1998) julgou o panorama da forma de globalização em 

desenvolvimento na década de 1990 não de maneira completamente negativa como Jahnke. 

Para ele, não se viveu uma época própria de crise neste tempo histórico, mas um momento de 

transição: “Nós vivenciamos, na atualidade, a transição em uma nova formação da sociedade” 

(p. 23, tradução nossa).  Para ele, a fase de transição “é comparada com o fim da sociedade 

agrária e com o começo da sociedade industrial”. Sendo assim, ele destacou a importância de 

mudança como sendo o necessário para que fosse possível a introdução de algo novo: “a 

sociedade velha, que conhecemos, encontra-se aqui, como em qualquer outro lugar, no meio de 

uma profunda mudança” (p.24). Dettling preocupou-se em analisar o processo da globalização 

e suas consequências na sociedade com o intuito de entender as dificuldades de adaptação às 

mudanças ocasionadas e encontrar uma saída, uma forma de convivência e adaptação.  

 

Família, trabalho, bem-estar não estão no fim do século XX em crise, e eles 

também não criam problema algum. Algo novo surge. E isso surge como 

sempre de forma caótica. De maneira não planejada. Com dores. Mas, afinal: 

pela primeira vez nos últimos duzentos anos surge na Alemanha uma nova 

ordem das coisas que não é resultado de guerras, mas sim de um processo 

evolutivo. (DETTLING, 1998, p. 25) 

 

Dettling acreditava que mudanças são realmente necessárias para o desenvolvimento da 

sociedade. Ele não descartou, contudo, que problemas de adaptação a essa nova ordem político-

econômica – que rompeu com a suposta segurança e estabilidade da época moderna e 

influenciou, assim, o comportamento social, – tenham surgido e possam ter se intensificado:  

 

E a sociedade [...] comporta perigos velhos e novos, mas também chances e 

possibilidades não imaginadas. Mudanças são necessárias, não primariamente 

para se defender de perigos e evitar catástrofes, mas de continuar a 

desenvolver para cada vez mais pessoas melhores chances de vida, 

prosperidade e bem-estar. (DETTLING, 1998, p. 26) 

 

Segundo o autor, a globalização dos anos 1990, essencialmente capitalista, provocou 

uma grande mudança de base sócio-estrutural por ser uma nova forma de política de governo 

que se desviou completamente da tradicional, em que o Estado sozinho concentrava a soberania 

das decisões políticas e detinha o monopólio de poder. Sendo assim, qualquer mudança social 
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de influências drásticas é consequência de uma decisão política que pode sempre trazer 

benefícios e/ou prejuízos dependendo de como a sociedade se adapta a novas realidades. 

Pela perspectiva de Dettling (1998), a globalização significou “concorrência mundial 

dos fatores de produção imóveis (localização) em volta dos móveis (trabalho, conhecimento, 

capital)”, na qual o mercado econômico mundial substitui o “Estado clássico nacional” (p. 52) 

das certezas da época moderna. Nisso, provocou-se a impressão de uma desestabilização do 

sistema que era socialmente conhecido. Essa desestabilização foi resultado de um 

desenvolvimento social que não pode ser freado por medidas econômicas protecionistas. “Não 

é possível e nem desejável que se impeça a mudança estrutural. A economia se tornaria mais 

fraca, a sociedade mais pobre, o bem-estar menor e as bases para uma segurança social se 

tornariam frágeis” (p. 174). 

Na realidade, uma desestabilização traz mudanças sociais bruscas, mas mudanças que 

podem também oferecer, por outro lado, a possibilidade de se construir algo novo que traz “[...] 

novos riscos, mas também novas chances e novas liberdades. Riscos e liberdades moram bem 

perto um do outro” (DETTLING, 1998, p. 193). 

A uma desestruturação, segue um começo de estruturação de outro sistema. Trata-se, na 

realidade, “de um novo contrato de sociedade” (DETTLING, 1998, p. 28), de uma nova maneira 

de estrutura política e de se conduzir os negócios, de forma internacional. A globalização de 

1990 funcionou como uma grande união de empresas de negócios com seus mercados 

financeiros. Segundo Dettling:  

 

Globalização e mudança de estrutura são estradas em direção ao progresso, 

[...]. Eles multiplicam a riqueza da sociedade. Mas eles produzem, com isso, 

vencedores e perdedores. A um vai melhor, ao outro vai pior do que até o 

momento. (1998, p.204) 

 

           “O fim da sociedade de trabalho tradicional é o epicentro de todas as outras mudanças” 

(DETTLING, 1998, p. 60) acarretadas, então, pelo processo de globalização. A segurança no 

mercado de trabalho da época moderna se transformou na insegurança da época pós-moderna:  

 

O emprego remunerado formal, organizado, bem pago, assegurado e 

protegido socialmente como fundamento para o padrão de vida e para o padrão 

social, para o sentimento de amor próprio e para a integração social de todas 

as pessoas, torna-se cada vez mais um privilégio de uma minoria. 

(DETTLING, 1998, p. 61) 
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Dettling (1998) menciona, assim, “o fim do trabalho remunerado” (p.61) como o fator 

de mudança que causou mais abalo e preocupação à sociedade, além de provocar um sentimento 

crescente de medo, insegurança e desorientação por não ser possível prever o que estaria por 

vir. Frente à perda de emprego, ou seja, da atividade remunerada de onde é provido o sustento 

da família, em um mundo crescentemente capitalista, não há mais o que ser feito. O sentimento 

de desespero, como um traço identitário psicológico coletivo, alastrou-se na população e, não 

o pensamento de que esse novo panorama sócio-político poderia comportar chances novas de 

construção de algo novo e melhor. 

Dettling atentou, por outro lado, para o fato de que apenas a globalização não poderia 

ser a causa do desemprego. Pela sua concepção,  

 

muitos percebem o acordo europeu com sentimentos misturados, porque eles 

perdem com a moeda “Marco alemão” o símbolo familiar da sua prosperidade 

e porque um vento mais agressivo soprará nos mercados de bens, de serviços 

de trabalho. (DETTLING, 1998, p. 97) 

 

Foi uma questão de percepção da sociedade em momentos de insegurança que surgiam 

de maneira muito rápida e desordenada. Os sentimentos estavam confusos com o confronto com 

essa nova ordem econômica e havia um clima de desorientação e medo.   

Enquanto na dimensão socioeconômica foram experimentados prejuízos no mercado de 

trabalho, na dimensão tecnológico-digital foram ressaltados pontos muito positivos. A 

internacionalização da informação, o avanço acelerado dos meios de comunicação, trouxe 

muitos benefícios para a sociedade. “O século XXI se torna o século da telecomunicação” 

(DETTLING, 1998, p. 93) e revoluciona os relacionamentos sociais que deixaram de ser 

exclusivamente físicos para se tornarem, em sua maioria, virtuais. O acesso à internet propiciou 

o acesso rápido a qualquer tipo de informação e à comunicação entre pessoas em questão de 

segundos, sem que elas estivessem presentes, ou até mesmo na mesma cidade. A fronteira de 

tempo e distância foi rompida até mesmo na esfera da vida cotidiana e relacionamentos virtuais 

viraram moda. Apenas o computador como aparelho físico conectado à internet coloca à 

disposição dos usuários uma gama de possibilidades de interação com diversas pessoas. O 

mercado publicitário encontrou no campo virtual uma grande possibilidade de fazer negócios, 

ou seja, a globalização tecnológica presta serviço à econômica. A globalização econômica abriu 

mercado para a tecnológica, que abriu caminho tanto para a econômica, quanto para também 

para a cultural. Através da interligação por intermédio de rede de computadores, povos de 
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diferentes partes do mundo podem se conectar, trocar ideias, interagir, sem que seja tão 

dispendioso financeiramente, como era no caso de uma ligação telefônica. O mercado 

publicitário atingiu um número recorde de consumidores apenas com o fato de anunciar seus 

produtos na web. O público cresceu cada vez mais, o consumo se potencializou com a 

globalização digital que fez dos internautas grandes consumidores de produtos.  

Ao mesmo tempo em que a globalização abriu muitas possibilidades e aumentou as 

chances de comunicação em uma conjuntura global de forma rápida e barata, segregou uma boa 

parte dos que não estavam em condição de participação social, dos que não estavam em 

condição de competir. Em que medida o fenômeno da globalização (das inclusões e exclusões) 

conseguiu ser democrática? O clima de competição propiciado pela liberdade democrática 

neoliberal tornou-se um jogo de ganhar ou perder, de sorte ou azar. Quem perde é o próprio 

culpado por não conseguir alcançar o grau de inovação exigido na sociedade pós-moderna 

globalizada. Pode-se perceber que as regras do jogo não são realmente democráticas, pois não 

há limites, ou regras pré-estabelecidas para a liberdade no mundo intressado no lucro pelo lucro. 

Uma nova forma de capitalismo se desenvolveu, de acordo com Otfried Höffe (2015), 

com a globalização “democrática”. É um capitalismo ainda mais ganancioso:  

 

No capitalismo tradicional, o dinheiro, chamado de capital, deve alcançar um 

grande rendimento. No novo capitalismo, é simplesmente o espírito, quer 

dizer, uma ideia de negócios brilhante, que alcança os rendimentos, que, além 

disso, eleva-se de maneira não imaginável. (HÖFFE, 2015, p. 140, tradução 

nossa) 

 

O espírito empreendedor e a criatividade se tornaram uma arma publicitária de 

competição ainda mais acirrada. A mídia se encarregou da função de propagar esse grande 

sucesso e criar uma moda que possibilitasse a formação de uma onda de consumo desordenada.   

No mundo capitalista competitivo, vale o poder de inovação que o transforma em mais lucro 

financeiro. O mercado, que na época moderna era um local físico delimitado, tornou-se virtual 

na era pós-moderna, com todo o poder que a “era da informação” (DETTLING, 1998, p. 93) 

podia oferecer. Ele se tornou livre com a globalização econômica, e mais ainda com a técnico-

digital-virtual que espalhou todo tipo de notícia pelo mundo não só por intermédio dos meios 

de comunicação mais conhecidos da era moderna como televisão, rádio, mas como também 

pela internet. Tudo se tornou, de repente, tão rápido, que as pessoas, através da simultaneidade 

do novo, sentiram-se sobrecarregadas (DETTLING, 1998, p. 97). É uma pressão da era da 

comunicação: entender tudo e agir rápido. A globalização que se desenvolveu na década de 
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1990 foi um processo acelerado em que as pessoas não tiveram tempo de perceber e analisar as 

mudanças que estavam ocorrendo. 

Conforme Höffe (2015), na realidade, “nunca houve, entretanto, uma liberdade total de 

mercado”. Conforme Höffe, o termo “liberdade de mercado” não é um termo absoluto em si, 

mas é um termo de comparação, em que um mercado absoluto livre não é desejado, mas como 

também nunca existiu”. O que existe quase “exclusivamente são mercados regulados 

legalmente e nenhum mercado livre absoluto” (p. 136). Ele ressalta que ainda existem 

mecanismos políticos de controle discretos. O autor afirma, por exemplo, que  

 

o Estado aparece de forma restritiva quando decreta certos preços como preços 

fixos, preços máximos ou preços mínimos, ou determina compromisso 

contratual de aluguel e salários mínimos. Não menos importante, o Estado 

limita a liberdade, quando concede para certas instituições de rádio e televisão 

o privilégio der ser um emissor (de rádio ou televisão) de direito público. 

(HÖFFE, 2015, p.136) 

 

Vê-se, portanto, pela argumentação de Höffe, como esse novo tipo de globalização, em 

todas as suas possíveis dimensões, voltou-se sempre para a econômica, que procura dentro da 

suposta liberdade democrática, “o objetivo da atividade empresarial dentro de uma ordem 

econômica de mercado: a maximização do lucro” (POLLERT; KIRCHNER; POLZIN, 2001, 

p. 67, tradução nossa). 

Frente a todas as mudanças negativas que abalaram a estrutura estável da era moderna, 

podem ser citadas algumas mudanças positivas tendo-se em vista o clima de competição:  

 

O mercado estimula [...] formas básicas de coexistência, no qual também 

prevalecem entre políticos, artistas, cientistas e intelectuais, bem como, em 

uma medida não baixa, entre filósofos, a cooperação e a concorrência. Já o 

trabalho em parceria ainda mais exato da concorrência, incita a criatividade, 

ousadia e esforço. O mercado promove no que ele demanda: responsabilidade 

própria, força de vontade, oferta justa de acordo com a necessidade e 

distribuição eficaz. Além disso, o mercado apoia uma ética de trabalho, 

juntamente com sua disciplina própria e estímulo de capacidades e prontidão. 

(HÖFFE, 2015, p. 139) 

 

Com a citação destes pontos positivos, pode-se notar que a marca identitária desta 

globalização da década de 1990 foi muito contraditória no que diz respeito às consequências de 

sua implantação na sociedade, ou até mesmo, na maneira de percepção da sociedade em relação 

a seus efeitos.  
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 O sociólogo Ulrich Beck (1998) se concentrou mais em analisar a origem política da 

globalização que se iniciou na década de 1990 a partir da suspensão da autoridade do 

Nationalstaat (Estado-Nação).  Segundo o autor: “A globalização não indica o fim da política, 

mas indica a dissolução do político dos moldes de categoria do Estado, até mesmo do seu papel 

esquemático, do que vale como ‘político’ e ‘não-político’” (p. 13, tradução nossa). Na sua 

concepção, a mudança na estrutura política faz com que a legitimação do nacional-local seja 

privada da importância que tinha. É um deslocamento de poder em que o Nationalstaat18 perde 

sua função para observar o rumo dos acontecimentos sem poder interferir no desenvolvimento 

dos novos mercados com interligação mundial. Segundo Beck, “a política da globalização visa 

não apenas a se livrar das amarras sindicais, mas também das do Estado Nacional, ela opera 

uma retirada do poder da política do Estado Nacional” (p. 16). O Estado Nacional, então, 

“perde” seu poder de controle, sua capacidade de ação, e as empresas transnacionais surgem 

como autoridades: “As autoridades podem viver lá e morar, onde para elas é mais bonito, e 

pagar impostos onde é mais barato. [...] Tudo sem entrada ou consulta no Parlamento, sem 

decisão do governo, sem mudança em lei” (BECK, 1998, p. 17). 

Mas o que significava o Nationalstaat em si e qual a consequência do deslocamento de 

poder dele para os mercados internacionais? Na era pós-moderna, o sentido do termo “nação” 

se modificou, pois, as fronteiras antes estabelecidas foram se tornando muito tênues até 

sumirem com o efeito da dimensão da globalização cultural e tecnológica-digital, que 

aproximou os povos em um processo bem mais amplo de comunicação. A globalização mudou 

tudo de lugar, mudou o rumo da política econômica mundial e pluralizou os significados; 

desestruturou para estruturar algo novo e também deconhecido por meio da mudança de padrões 

estáveis e considerados assegurados pelo Estado-Nação. 

O Wohlfahrtsstaat, o Estado de bem-estar social ou Estado-previdência, encontrou-se 

também, frente ao processo de desnacionalização e de globalização, limitado no seu trabalho 

de organização política de  

 

função social (através de segurança coletiva contra riscos da sociedade 

industrial); função de distribuição e redistribuição (através de intervenções 

sobre o rendimento primário; função de produtividade (através de conservação 

e apoio do fator trabalho) como funções político-sociais (através de integração 

e legitimação). (HEINZE; SCHMIDT; STRÜNCK, 1999, p. 15, tradução 

nossa) 

 

                                                           
18 Estado nacional, Estado-Nação. 
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Sendo assim, a organização de providências políticas de proteção aos diretos dos 

cidadãos, que oferecia sistemas de segurança sociais contra riscos normais como de idade, 

invalidez, doença, desemprego etc., conferida pelo Estado de bem-estar social, encontrou-se 

também ameaçada. “Em tempos de recuo de atividades sócio-políticas e de quadro de condições 

sociais e econômicos modificados, tanto novos princípios são solicitados, quanto os velhos 

devem ser interpretados diferentemente” (HEINZE; SCHMIDT; STRÜNCK, 1999, p. 19). 

Com o processo de “desnacionalização” (BECK, 1998, p. 34) ocorreu “uma 

subpolitização cheia de novas extensões e com consequências imprevisíveis” (p. 14). A dúvida 

e a incerteza tomaram conta da sociedade dos anos 90, que perdeu, assim, a confiança no 

governo e nos políticos; sentiu-se traída e deixada à própria sorte. “A nova fase da globalização 

aumentou nos países industriais do mundo todo o nível de medo. [...] Outros chamaram [...] o 

fenômeno simplesmente de ‘era do medo’” (JAHNKE, 2006, p. 33). A sociedade adoeceu aos 

poucos:  

 

Distúrbios de medo ocorrem com força em todas as faixas etárias similarmente 

e são suspeitas como crônicas. Cerca de um terço dos distúrbios de medo são 

acompanhados de depressões. A doença do medo é depois das depressões o 

segundo mais frequente distúrbio psíquico no tratamento médico geral. 

(JAHNKE, 2006, p. 32) 

 

A preocupação maior com o rumo da economia no país se concentrou no medo súbito 

do desemprego, desse “fantasma” que amedrontava durante a década de 1990. 

Beck (1998) não se manifesta a favor das transformações políticas estruturais 

implantadas neste processo de desenvolvimento da globalização, pois “o Estado-Nação perde 

[...] soberania e substância, e de fato em todas as dimensões: financeira, recursos, poder de 

formação político e econômico, de política de informação e de cultura, cotidiana identificação 

dos cidadãos” (p. 35, tradução nossa). Para o autor, o Estado-Nação funcionava não como um 

controle autoritário ou antidemocrático, mas sim como o Estado protetor, administrador, 

gerador e distribuidor de riquezas locais. Beck denomina este momento político-econômico na 

década de 1990 como “choque da globalização na Alemanha” (p. 33). Ainda conforme o autor, 

“o Estado-Nação perde sua autoridade em todos seus fundamentos: dos impostos, tarefas 

soberanas policiais, política externa, segurança militar” (p. 18), ou seja, não detém mais o 

controle e não pode mais defender a população dos “neoliberais que operam uma modernidade 

para a morte, no que diz respeito ao Estado social, democracia e poder público” (p. 25). Para 
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ele, a globalização foi muito mais um fenômeno de “internacionalização” (p. 43) e de 

“capitalismo global desordenado” (p. 32). 

Para interpretar a globalização desta época histórica como um grande fenômeno 

influenciador de mudanças drásticas na década de 1990, iniciado com a desnacionalização, e 

entender o seu significado real para a vida de toda a sociedade, Beck (1998) faz a distinção 

entre três diferentes termos: Globalismus19, Globalität20 e Globalisierung21. Com o termo 

Globalismo, o autor indica que “o mercado mundial reprime ou substitui o agir político, quer 

dizer, é a ideologia de dominação do mercado mundial, a ideologia do neoliberalismo” (p. 26). 

Neste termo está o cunho de transformação de uma forma de política neoliberal. O Globalismo 

seria, então, uma forma de designar o “imperialismo do econômico” (p. 27).  

Já com o termo Globalidade, o autor se refere ao fato de que nós já vivemos há tempos 

em uma sociedade mundial, e de fato no sentido de que a ideia de espaços fechados se torna 

fictícia.  (BECK, 1998, p. 28). Com Globalidade, Beck se refere ao caráter mundial de 

sociedade. O Globalismo e a Globalidade são, assim, dois aspectos que fazem parte da 

globalização, mas que não a definiriam por si só, pois ela comporta em si, na realidade, “os 

processos”. No efeito desses processos, “o Estado-Nação e a sua soberania são confrontados e 

transpassados, através de agentes transnacionais, de suas chances de poder, de orientações, de 

identidades e de redes” (BECK, 1998, p. 29). Beck se importa mais em explicar o fator principal 

de mudança de enfoque político e em analisar, a partir desse ponto, os efeitos sociais na 

globalização. Assim, ele a explica   com seu ponto de vista: 

 

Globalização quer dizer também: não-Estado mundial. Mais claramente: 

sociedade mundial sem Estado mundial e sem governo mundial. [...] Pois não 

há nenhum poder hegemônico e nenhum regime internacional – nem 

econômico e nem político. (BECK, 1998, p. 32) 

 

Beck (1998) lança muitas perguntas preocupantes para o futuro como: “Quem garante 

os direitos humanos em um mundo pós-Estado Nacional?” (p. 36). Quem seria o responsável 

por garantir que a democracia e os direitos humanos fossem respeitados e colocados em prática? 

Como oferecer chances de participação iguais a todos? 

Muitas dúvidas existenciais aparecem como reação a um novo mundo de incertezas. A 

tensão entre global e local superou as noções de tempo e espaço e se tornou parte vital das 

                                                           
19 Globalismo. 
20 Globalidade. 
21 Globalização. 



 

31 

 

preocupações do meio cotidiano. O Estado-Nação, com sua limitação territorial e de produção 

de acordo com as condições naturais para isso, teve sua unidade e soberania extintas, e foi 

superado por uma sociedade mundial sempre presente, online, conectada eletrônico-

digitalmente. A distância não é mais um impedimento, ou uma maneira de delimitar uma 

fronteira geográfica. Os meios de comunicação e de transporte se desenvolveram rapidamente 

e estimularam não apenas o comércio mundial, mas também o deslocamento de pessoas. 

Globalização quer dizer o experimentado “se tornar sem fronteiras” das negociações de todo 

dia em diferentes dimensões da economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos 

transculturais e da sociedade civil” (BECK, 1998, p. 44). Foi uma revolução que descentralizou 

o poder do Estado-Nação, “centralizou” no mercado global internacional de negócios, e que 

não deu chance de adaptação à sociedade e muito menos tempo hábil para isso. 

A sociedade dos anos 1990 se encontrou em uma nova ordem mundial de redefinição 

de valores materiais e imateriais. O que a sociedade conhecia como parte natural de sua vida – 

a autoridade nacional-territorial-local do Estado-Nação e a segurança de poder contar com as 

medidas de proteção do Wohlfahrtsstaat22 –, tomou outra forma em um novo panorama político 

de desdobramento do mercado mundial. “A globalização da negociação econômica é 

acompanhada por ondas de transformação cultural. [...] Com isso, trata-se com certeza, também 

e centralmente, de fabricação de símbolos culturais” (BECK, 1998, p. 80), que são formadores 

de novos comportamentos e estilos de vida desenvolvidos como uma reação social.  

Na nova “indústria de comunicação” global, resultado do “entrelaçamento das três áreas 

da tecnologia – computador, telefone e televisão – que se unem na multimídia e na internet” 

(BECK, 1998, p. 83), está o poder da era da informação digital. “Satélites permitem a superação 

de todas as fronteiras nacionais e de classes” (p. 82). A globalização cultural é promovida por 

uma grande globalização da mídia eletrônica, de modo que não é mais possível isolar 

geograficamente cada povo, pois os diferentes povos se colocaram em trânsito e promoveram 

uma grande mistura cultural entre si. Enquanto a globalização de dimensão econômica 

promoveu a globalização dos mercados internacionais e liberalizou as negociações mundiais, a 

globalização de dimensão tecnológica e cultural aproximou os povos e internacionalizou as 

relações humanas. Até mesmo o significado da palavra cultura se modificou, pois, na era pós-

moderna, torna-se cada vez mais difícil definir cultura como sendo um conjunto de aptidões, 

costumes e comportamentos e formas de vida de um determinado povo. As ideias de 

                                                           
22 Estado do Bem-Estar Social. 
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significação dos termos nação, cultura e povo são, na realidade, construções políticas 

estabelecidas em uma era ligada ao tradicionalismo, ao que era sempre o mesmo, fixamente 

definido, e que era transmitido de geração a geração sem questionamentos. Pós-modernamente, 

o mundo está interligado por computadores e fibras óticas e a tecnologia superou fronteiras. 

Cultura, no âmbito do século XXI, transformou-se em transculturalidade (WELSCH, 2009). 

Segundo o pensamento de Wolfgang Welsch, o modo tradicional de cultura, o modo adotado 

pela era moderna, tinha a concepção de cultura como um modelo de “esfera”, de “bola” 

(Kugelmodell), como coisa homogênea que se fechava em si mesma.  

O modelo defendido por Welsch introduz a ideia de cultura tecida, emaranhada. Para 

ele,  

 

Transculturalidade quer [...] indicar que a determinação de hoje das culturas 

se relaciona, por outro lado, às velhas (às supostas em forma de esfera) e, 

exatamente no que diz respeito a isso, é o caso como os determinantes 

culturais que passam hoje transversalmente pelas culturas, tanto que estas não 

são mais caracterizadas através de uma delimitação clara, mas por 

entrelaçamentos e afinidades. (WELSCH, 2009, p. 3, tradução nossa) 

 

Cultura, no sentido da globalização cultural que se desenvolve a partir da década de 

1990, perdeu socialmente o sentido de uma cultura tradicional de valores, aptidões e visões de 

mundo como se fosse uma esfera fechada em si mesma.  Os países ainda são separados um dos 

outros geográfica e politicamente, mas os cidadãos desses inúmeros territórios fragmentados se 

tornaram cidadãos do mundo e começaram a transitar livremente.  

A globalização favoreceu um intercâmbio econômico, físico e tecnológico. O livre ir e 

vir de pessoas em diferentes espaços e tempos revolucionou as divisões de trabalho. A 

implantação da política de cunho neoliberal inovou com a liberalização dos mercados, 

proporcionando liberdade de expressão e de ação. Frente a todas as mudanças de estilos de vida 

na sociedade, esta também se modificou também demograficamente. A estrutura familiar 

tradicional de casamento com filhos da época moderna foi se transformando, pois muitos jovens 

não demonstravam mais interesse no casamento para constituição de família. A preocupação 

maior deles estava em cursar uma boa universidade ou um bom curso técnico que assegurassem 

um bom emprego ou que pelo menos aumentassem as chances profissionais em um mundo de 

grande desestabilidade no mercado de trabalho.  

Ainda com um menor número de nascimentos, um aumento do número de 

aposentadorias, taxa de desemprego mais alta e um considerável aumento da expectativa de 
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vida, o Estado de bem-estar social se encontrou em dificuldade de continuar a cumprir suas 

funções de seguridade contra riscos sociais.  

Pode-se perceber que a globalização como um todo promoveu ou intensificou mudanças 

demográficas que influenciaram substancialmente a estrutura econômica e social pós-moderna.  

Segundo os autores Balser e Baumüller (2003), não se pode culpar a globalização: 

“mudança não é exatamente, como é frequentemente propagada, sinônimo de perda. A mudança 

é sempre também um desafio de se orientar em um mundo modificado. Não é a globalização 

que desencadeia essa mudança” (p. 103, tradução nossa). Para Balser e Bauchmüller, a 

globalização traz uma dinâmica para as relações sociais que devem se adaptar às mudanças, 

considerando-as como progressos, isto é, a globalização vem a ser uma forma de 

desenvolvimento social que não é melhor nem pior do que qualquer outra que houve no curso 

da história. 

Conclui-se, portanto, com esta breve análise da opinião de alguns autores que a 

globalização de 1990 foi um fenômeno histórico-político contraditório quanto aos seus efeitos 

na sociedade. A partir deste fenômeno econômico-histórico-político-cultura, ocorreram não só 

mudanças profundas em todas as dimensões sociais, mas também mudanças na maneira de se 

pensar e de se ver o mundo, isto é, ocorreu uma profunda mudança de mentalidade. 
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3 Aspectos literários e identitários da Literatura Pop de 1990 

 

 

           3.1 O conceito de geração. A geração de 1990 em contraste com a de 1968 

 

           Os jovens da década de 1990 nasceram em uma Alemanha dividida em BRD e DDR 

pelo muro de Berlim e vivenciaram a separação não apenas física entre West- e Ostdeutschland, 

respectivamente, mas também uma separação de ordem econômica entre o socialismo e o 

capitalismo e de tipos de socialização diferentes, o que trouxe como influência que as 

mentalidades se desenvolvessem, também, de formas diferentes. 

           A juventude, considerada tradicionalmente como sendo “um círculo de pessoas entre a 

infância (até mais ou menos 12 anos de idade) e a idade adulta (cerca de 20 anos de idade)” 

(SCHUBERT; KLEIN, 1997, p. 147, tradução nossa) é, no sentido biológico e social, uma fase 

da vida de transformações hormonais no corpo e de transição para a idade adulta, ou seja, a fase 

não só do amadurecimento do corpo humano, mas também uma fase de cobrança de 

cumprimento de responsabilidades sociais.  

É uma fase, por si só, de busca por definições exigidas em forma de pressão social, de 

busca por uma identidade e de adaptação com a ideia de vir a se tornar um cidadão, com direitos, 

deveres e responsabilidades dentro da sociedade e suas regras de comportamento e convivência 

convencionalizadas. 

Há uma expectativa social considerada normal para que os jovens tomem uma decisão 

profissional e se encaminhem para o mercado de trabalho. Durante todo o tempo escolar, o fator 

da decisão pela profissão sempre esteve presente praticamente como um fantasma que viria a 

assombrar no tempo certo: na juventude, nesta fase da vida ritualizada da era moderna como 

sendo de passagem para outra em que as responsabilidades ou “obrigatoriedades de cidadão” 

tomariam lugar. 

Em uma época de transição de século que estabeleceu uma nova ordem mundial frente 

a todos os acontecimentos histórico-político-sociais, os valores imateriais e visões de mundo 

mudaram drasticamente. A democracia viria, especialmente para alemães da antiga Alemanha 

Oriental, como uma nova proposta de salvação logo após o fim da Segunda Guerra Mundial 

para substituir a ditadura e para reconstruir a realidade não só europeia, mas como também a 

mundial. 
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A proposta de cunho neoliberal, como forma político-econômica de exacerbação do 

capitalismo, com sua proposta política de liberalização de mercados, adotado para transformar 

o mundo em um único mercado de negócios interligado por toda a tecnologia da informação 

proporcionada pela multimídia, influenciou substancialmente o comportamento da juventude 

da década de 1990. Esta foi uma juventude que pode ser considerada a primeira geração que 

usufruiu amplamente dos grandes avanços tecnológicos dos meios de comunicação e teve que 

aprender rapidamente a lidar com essa nova realidade. Eles são os primeiros a usufruir do início 

do benefício digital da nova era da informação, e também são vítimas diretas do “bombardeio 

midiático-tecnológico”, pois são influenciados constantemente por propagandas via televisão e 

posteriormente computador e internet, o que resultou em uma nova estrutura social e de ordem 

de consumo. Foi uma geração “vítima” da publicidade e de sua linguagem de marketing 

sedutora que estava presente constantemente em suas vidas por intermédio da mídia dos meios 

de comunicação, que incentivava o consumo de forma desenfreada. Mais para o fim da década, 

conectados à internet por computadores, os jovens recebiam todo tipo de informação a cada 

segundo e se tornaram, assim, consumidores em potencial em um mundo que se tornou 

rapidamente internacional, globalizado e competitivo. 

A geração da juventude desta década conhecia a separação entre Ost e West como algo 

extremamente normal, do cotidiano, e, inesperadamente, vivenciou a queda do muro e a 

posterior reunificação alemã, e procurou se adaptar a essa nova realidade de convivência social. 

São duas juventudes distintas, a capitalista e a socialista, que se fundiam na capitalista. Florian 

Illies, jornalista do jornal FAZ23 nomeou a geração da juventude da década de 1990, da parte 

da Alemanha Ocidental, a qual ele próprio pertence, como Generation Golf 24. No seu livro, 

Generation Golf. Eine Inspektion, Illies utiliza esta expressão em associação ao automóvel da 

marca Golf, da empresa automobilística Volkswagen, para relatar as visões de mundo, 

experiências coletivas e vivências dos “jovens alemães nascidos na Alemanha ocidental entre 

1965 e 1975” (DUDEN, 2016, tradução nossa) a partir de seu ponto de vista particular. O termo 

Generation Golf funcionou, assim, como um termo metafórico para expressar a velocidade e o 

consumo advindos do fenômeno da globalização em associação com o automóvel desta marca. 

O termo “geração Golf” foi, assim, uma designação de identidade conferida pelo movimento 

linguístico-literário da Literatura Pop à geração da juventude da década de 1990 por um próprio 

integrante desta geração: Illies, que se preocupou em relatar traços de identidade que a 

                                                           
23 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
24 Geração (da marca de carro) Golf. 
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marcassem de forma não apenas histórica, mas também social, e mostrassem o seu contexto 

diferente do da geração anterior. 

O primeiro desafio na tentativa de se analisar a juventude como faixa de tempo, como 

ciclo de vida de transição para a fase adulta, é tentar ressignificar o próprio conceito de 

juventude. Quem é considerado jovem e que princípios são adotados para essa definição? Em 

uma época pós-moderna, de questionamento e reorganização de valores, estes que eram tidos 

na época moderna como fixamente determinados, as definições sociais oscilavam e os 

significados encontraram outras dimensões. Os comportamentos sociais não foram mais os 

esperados com o alcance de certas faixas etárias. A década de 1990 vivenciou uma mudança 

estrutural histórica, política e econômica, que culminou em uma transformação social de 

grandes proporções. 

Como investigação científica sobre a juventude e seu comportamento ao longo do 

processo histórico, destaca-se o esforço da companhia de petróleo Shell em financiar um estudo 

sobre a geração jovem em diferentes momentos. Este citado estudo se tornou referência na 

investigação das opiniões, avaliações, pontos de vista, esperanças, preocupações e visões de 

mundo da juventude de determinado tempo histórico, pois fazia um documentário do 

relacionamento entre a geração jovem e a sociedade, e proporcionava, assim, um amplo 

panorama sobre as mudanças sociais de geração para geração. O décimo primeiro Shell-Studie 

com o título “Juventude de (19)92. Situações de vida, orientações e perspectivas de 

desenvolvimento na Alemanha unificada”, “foi o primeiro estudo da juventude, que foi 

realizado após a reunificação e se ocupa, portanto, principalmente também com uma 

representação da juventude de comparação na BRD e na antiga DDR” (BOYANOVSKY, 2012, 

p. 39, tradução nossa). Sendo assim, é considerado um documento de referência 

institucionalmente importante das primeiras impressões da geração da juventude da década de 

1990 frente ao estabelecimento de uma nova ordem mundial que começava a se delinear. Mais 

tarde, porém, em 1997, foi realizado outro estudo pela Shell, com o título apontando para outro 

enfoque: “Juventude de (19)97: Perspectivas de futuro, engajamento social, e orientação 

política”, com o intuito de documentar as percepções da juventude no decorrer da década, 

contrastar com o anterior e mapear, assim, os interesses e expectativas dos jovens no momento 

de transição do século XX para o XXI. De acordo com a constatação desta pesquisa, “o principal 

problema da juventude pouco antes do milênio era a atual situação no mercado de trabalho e a 

procura por um emprego apropriado” (BOYANOVSKY, 2012, p.43). Com a liberalização 

internacional do mercado, a estrutura de marca identitária neoliberal desestabilizou as antigas 
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certezas. Procurar um emprego e encontrar, não era mais algo tão óbvio e fadado ao sucesso 

como antigamente. “As mudanças político-econômicas dentro da Alemanha levaram a uma 

reestruturação fundamental. Houve uma mudança radical na divisão do mercado de trabalho 

com o fenômeno da globalização de internacionalização e liberalização dos negócios. “A 

mudança estrutural na Alemanha unificada não se referiu apenas a uma mudança do mercado 

de trabalho, ela teve também grandes influências na situação da educação” (BOYANOVSKY, 

2012, p. 44). Os jovens já não encontravam os estágios profissionais obrigatórios para 

conclusão de curso técnico profissionalizante e também não encontravam facilmente emprego 

depois da conclusão do curso profissionalizante ou do curso universitário. O descontentamento 

político em conjunto com o sentimento de decepção da geração Golf com a nova estrutura 

essencialmente capitalista passava a impressão de que “a juventude de 1990 defende uma 

atitude política mais passiva e delega o controle (político) a outros” (BOYANOVSKY, 2012, 

p. 45).  

Tomando-se a geração jovem de 1990 como exemplo, é importante entender que “a 

juventude é para ser vista sempre em relação com a totalidade da sociedade e um entendimento 

moderno de juventude é construído socialmente” (BOYANOVSKY, 2012, p.89). Mas, mesmo 

assim, “a fase da juventude tem que ser considerada como um estágio de passagem [...] 

atravessado por cada pessoa inevitavelmente” (CHUN, 2007, p. 5, tradução nossa). 

Biologicamente, é a fase das transformações corporais por influências hormonais. Socialmente, 

é uma fase de preparação para a fase adulta e tomada de responsabilidades como cidadão. É 

uma fase, por outro lado, aguardada por muitos jovens, pois eles deixam de ser tratados como 

crianças, e passam a receber deveres sociais, condições de participação social como: “direito à 

participação nas eleições, autorização para fazer carteira de motorista, capacidade legal ou 

responsabilidade total por delito criminal” (CHUN, 2007, p. 6). Em tempos modernos, a 

juventude era vista como a fase inicial no mercado de trabalho, de começo de relacionamento 

amoroso fixo com intenção de casamento e de planejamento para se ter filhos. Constituir família 

era o próximo passo depois da estabilidade financeira conquistada pelos estudos e pelo trabalho. 

Na era pós-moderna vivenciada pela geração Golf, porém, é percebida uma mudança desses 

comportamentos fixados socialmente como óbvios, como por exemplo: 

 

um sucessivo prolongamento da fase da juventude, que se retarda de forma 

crescente, porque o tempo de formação escolar obrigatório e a formação 

profissional ou a formação universitária que se segue logo depois, também se 

prolongam essencialmente. (CHUN, 2007, p. 6) 
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O processo de exacerbação econômica de globalização dos anos 1990 trouxe uma forte 

mudança de estrutura na política e na economia da Alemanha, de modo que os relacionamentos 

sociais e culturais foram também modificados. Com a crescente internacionalização, 

competição, liberalização dos mercados econômicos; e com as crescentes mudanças 

demográficas, como o aumento da expectativa de vida e a queda drástica do número de 

nascimentos em contraste com o aumento do número de aposentados, houve um aumento 

significativo do desemprego estrutural. As incertezas, inseguranças e dúvidas passaram a fazer 

parte da realidade da sociedade. Tudo isso ainda frente à adaptação de convivência recente entre 

alemães da antiga BRD e da antiga DDR, que estavam vivendo juntos em um país unificado 

depois de vinte e oito anos (de 1961 a 1989) separados pelo marco físico do muro.  

Neste âmbito contextual, não se podia mais esperar que a fase da juventude fosse “a fase 

em que se alcança a maturidade social” (CHUN, 2007, p. 6) com uma determinada idade fixa, 

pois esta não está mais propriamente garantida na realidade neoliberal da década de 1990. 

Frente a todos os efeitos da globalização capitalista, desenvolveu-se um clima de 

decepção e uma consequente introspecção na sociedade que foi denominada como 

individualismo: “o indivíduo se vê voltado para si mesmo” (RITSERT, 2000, p. 173, tradução 

nossa), pois não tem mais como se apoiar em dados tradicionais e tem que construir a própria 

história em um mundo transformado contra a sua vontade. O indivíduo se sente tão sozinho e 

deixado à própria sorte que perde a confiança na política. A palavra Politikverdrossenheit25 

(HORX, 1995, p. 166) foi catalogada como um neologismo de aplicação rotineira da década de 

1990. Houve um distanciamento e desinteresse pela política por conta da crescente insatisfação 

no mercado de trabalho e com a instabilidade econômica. 

Neste panorama social, a preocupação com a preparação para o mercado de trabalho era 

encarada como um jogo de sorte de perder ou ganhar. Os jovens estavam preocupados com o 

futuro profissional e lutavam como podiam contra o desemprego em um clima de completa 

insegurança. Cada um por si. “O individualismo aparece mais como a formação condicionada 

à sociedade, como um todo de um caráter social específico” (RITSERT, 2000, p. 174). A 

preocupação com o panorama econômico parecia ser a causa principal de tanto individualismo. 

Em tempos de incerteza e dúvidas que os impediam de construir laços de solidariedade, 

procuraram criar um tipo de sociedade particular utópica que foi denominada como 

                                                           
25 Frustração política. 
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Erlebnisgesellschaft26. Nesse tipo de sociedade, construída concomitantemente à individualista, 

o que importava era se divertir. Essa era uma tentativa de formar uma sociedade paralela que 

era regida por música, modas, noites com amigos, consumo de bebidas alcoólicas, de eventuais 

drogas e de cigarros, diversões da juventude e todo tipo de consumo que suprisse a necessidade 

interior de, de alguma forma, amenizar a decepção com a política neoliberal presente. Essa 

sociedade paralela do prazer (via consumo) era, na realidade, uma possibilidade para os jovens 

de fuga das dificuldades “reais”. “A sociedade hedonista era uma procura por clareza, por ajuda 

para orientação, por segurança cognitiva em uma situação crescentemente confusa” (JANKE; 

NIEHUES, 1995, p. 20, tradução nossa). O caos da mudança das antigas certezas da época 

moderna para a incerteza da época pós-moderna foi uma realidade de grandes proporções e de 

difícil aceitação.  

 

Os anos 1990 são em primeiro lugar uma época de revisão, [...]: O que é velho 

é redefinido, o novo age (como se fosse) muito velho, termos clássicos como 

“amor” ou “descendentes” voltam para o centro da atenção, enquanto todas as 

novidades excitantes dos anos oitenta desaparecem definitivamente. (HORX, 

1991, p. 12, tradução nossa) 

 

Os jovens da década de 1990 foram os primeiros a experimentar as facilidades da era 

informática da informação, e viam nela não apenas uma possibilidade de realmente adquirir 

informação, mas uma possibilidade de entretenimento, de passar o tempo. As mídias virtuais 

substituíram aos poucos a realidade física, pois davam uma impressão aos usuários de 

proximidade, simulavam um mundo muito interessante de propagandas de produtos que 

poderiam preencher suas necessidades pessoais e os tornar mais felizes. A era da informação 

de 1990 se transformou rapidamente na era do consumo e da mobilidade. Por conta disso, “a 

juventude perde sua conexão local” (JANKE; NIEHUES, 1995, p. 19), pois tem acesso a uma 

grande diversidade de informações sem sequer precisar sair de casa. Pode-se dizer que apenas 

o surgimento do contato midiático mudou a maneira dos jovens de ver e perceber o mundo. 

Antes, eles podiam interagir apenas com o que estava perto deles dentro de sua cultura nacional. 

Na década de grandes transformações tecnológicas, eles começaram a experimentar a 

interligação das informações. As formas de expressão no mundo foram extremamente 

influenciadas pela nova moda da internet: seus estilos de vida, normas, costumes de consumo, 

vestimenta, grupos musicais, séries de TV, filmes de cinema, jogos de computador. Por meio 

                                                           
26 Sociedade hedonista. 
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da propagação pelas mídias tecnológicas, foram criadas muitas modas que expressavam o gosto, 

os interesses de uma juventude que se tornou presa fácil do mercado publicitário.  

Na música techno, “música de dança eletrônica com ritmos rápidos produzidos por 

música de computador” (HORX, 1995, p. 206), os jovens de 1990 encontraram uma música 

como um canal de expressão em que podiam liberar suas emoções. Com ela, foi apresentado 

um significado simbólico da mentalidade dos jovens, pois tratava-se de uma música sem 

palavras, sem uma mensagem direta, sem rosto, sem definição de identidade. Esta se 

diferenciava, assim, de outros tipos por não haver a voz de um cantor e nem uma letra como 

mensagem: foi uma música apenas com batidas ritmadas eletronicamente, produzidas pelo 

computador. Neste contexto, a profissão de DJ (disc jockey) se tornou quase uma moda e 

símbolo até de status, pois este era considerado um gênio das mixagens, era o profissional 

responsável por fazer uma combinação perfeita das batidas da música. A música pop techno fez 

parte da cultura da juventude, foi marca de expressão do seu jeito de pensar, dos seus valores 

que estavam ainda desordenados, em fase de encaminhamento para um futuro, que aparecia 

para eles apenas de forma indefinida. Frente a tantas mudanças que abalavam a estrutura social 

e modificavam padrões de comportamento, esta juventude procurava inconscientemente um 

rumo. Eles eram os representantes da nova era pós-moderna que estava se delineando de forma 

irregular.  

Os jovens de 1990 eram bem diferentes dos seus pais no sistema de expressão de valores. 

Glaser (2004, p. 303) mencionou em seu texto a pergunta Was bringt mir das? 27, que funciona 

quase como uma marca registrada de definição da forma generalizada de pensar da geração 

Golf, que não via mais sentido na estrutura social em que vivia, por isso a ridicularizava 

utilizando para isso uma língua cotidiana com marcas identitárias de ironia. A geração de 1990 

foi uma geração aparentemente sem rumo, mas que sabia já exatamente o que não desejava, e 

estava, mesmo que em um estado inconsciente, à procura de uma identidade em um mundo de 

desenvolvimento da pós-modernidade.  

A geração Golf nasceu em um tempo histórico em que as condições de vida 

apresentavam um panorama diferente do contexto da geração anterior, pois os objetivos 

divergiram de uma geração para outra:  

 

Nos anos 60 e 70 tinha-se a igualdade, trabalho e emancipação como 

objetivos. Esses objetivos não existiam nessa forma para a geração Golf. Para 

                                                           
27 O que que eu ganho com isso? 
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esta, os objetivos eram claros: “Eu tenho que lutar por uma vida segura em 

um tempo de insegurança”. Onde fica nesse ambiente rigoroso lugar para 

protestos? (URETSSCHLÄGER, 2014, p. 13, tradução nossa) 

 

A geração Golf se preocupava com a formação profissional, tinha dificuldade para 

encontrar estágios, e quando os encontrava, não recebia uma boa remuneração financeira como 

retorno. Além do mais, não havia garantia de se conseguir o emprego após a conclusão do 

estágio. A geração se voltava, em suas dificuldades, para si mesma. Foi classificada como um 

todo em uma geração egoísta e desinteressada pela política, por ter se tornado forçosamente 

individualista. Mas esse individualismo foi muito mais uma reação: uma expressão de uma 

crescente preocupação com a instabilidade do mercado de trabalho.  

 

Na realidade, o medo da perda de emprego e da crise na economia domina o 

comportamento de mais de um terço das pessoas jovens [...]. Uma boa parte 

da geração jovem prefere ir, aparentemente, bem-comportada (sem oferecer 

resistência), para o trabalho e para a universidade, ao invés de ir para a rua e 

trabalhar contra dissabores. Neste contexto de individualismo dos anos 1990, 

o olhar fica focado para o próprio destino. (URETSSCHLÄGER, 2014, p. 32) 

 

A geração Golf perdeu, assim, os laços do sentimento de segurança em sociedade, frente 

a uma preparação para um mercado de trabalho que estava, na realidade, em erosão. O 

sentimento da incerteza, como uma grande ameaça, estava assolando uma geração inteira em 

fase de transição para a vida adulta. 

Os jovens usavam seus tempos livres para se divertir em uma Spaßgesellschaft28 e em 

seus encontros com suas festas “regadas” a música techno. Encontravam, dessa forma, uma 

maneira de se “entorpecer” socialmente. Eles eram “pessoas jovens desencantadas” 

(URETSSCHLÄGER, 2014, p. 33) que encontravam prazer nos encontros em festas, nos 

encontros virtuais, nos diversos meios de comunicação eletrônicos e no consumo de produtos 

que suprissem uma necessidade interior de definir uma identidade em um mundo pós-moderno 

de identidades “despedaçadas”. 

A década de 1990 foi, assim, a década de transição para o século XXI, na qual uma nova 

ordem mundial se estabeleceu através do desenvolvimento de fatores histórico-político-sociais 

extremamente importantes para que fosse possível a abertura dos mercados globalizados, 

abertura esta que abalou a estrutura da sociedade. Esta mudança significou também uma 

                                                           
28 Sociedade da diversão. 
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mudança de percepção do mundo e de valores que foi transformando o mundo moderno em 

pós-moderno ao questionar as identidades anteriormente determinadas.  

A geração jovem alemã de 1990 da parte Ocidental, a geração Golf, é a geração dos 

filhos da geração de 1968. Pensar no termo geração implica pensar a relação entre velho e novo, 

moderno e pós-moderno, e também a relação familiar, como a de pais e filhos, no caso da 

geração de 1968 e da geração Golf. Qual o significado da palavra “geração” em tempos pós-

modernos? Com certeza, com todas as mudanças sofridas na sociedade mundial, esse 

significado também sofreu alterações, embora a palavra geração em si traga sempre a ideia de 

renovação, de um nascimento, de algo que propicia um novo futuro. Por outro lado, traz também 

a ideia de envelhecimento, do que é passado, do que ficou como herança ou tradição (a ser 

perpetuada ou não).  

 Em tempos pós-modernos, valores morais e familiares não mantiveram o mesmo status. 

A geração atual, a (pós-) moderna, é a que tem a função, agora, de ensinar à geração anterior, 

por exemplo, a manusear o computador e todo o aparato eletrônico inovador que surgiu do 

desenvolvimento tecnológico, e a entender a linguagem da mídia que está online e presente em 

todos os momentos de nossas vidas. A globalização tecnológica transformou as mentalidades 

dos jovens e a sua maneira de ver o mundo, de passar o tempo, de viver a vida no dia a dia. A 

geração dos seus pais pode ter se sentido, assim, desprestigiada ao não ter o que ensinar e ainda 

a ter o que aprender com os filhos. A geração de 1968 e a de 1990 foram as primeiras a vivenciar 

essa dificuldade de “o que ensinar e o que aprender” em um mundo dominado pelos meios 

eletrônicos de comunicação e interligado tecnologicamente. 

Entender o panorama histórico-político-social de passagem de uma geração para outra 

só é possível no momento em que os relacionamentos ao longo da história forem analisados à 

procura do significado dos sentidos, tomando-se em consideração contextos sócio-históricos 

diferentes, vivenciados pelas diferentes gerações. As percepções outras frente a toda uma 

estrutura político-econômica capitalista de marca de identidade neoliberal, que foi introduzida 

juntamente com a revolução tecnológico-digital, influenciaram a maneira de ser e de pensar da 

geração de 1990, assim como também da geração de 1968, que criou seus filhos dentro de outro 

panorama social cheio de novidades, que também precisava ser por ela mesma explorado.  
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Segundo Karl Mannheim (1982 apud LÜSCHER; STOFFEL, 2010, p. 36), 

“considerado um dos pais da Wissenssoziologie“29 (DOLL, 2012, p. 44) e ein Eckpfeiler aller 

Generationendiskurse30: 

 

o problema das gerações é um dos guias indispensáveis à compreensão da 

estrutura dos movimentos sociais e intelectuais. Através do estudo de geração 

e das relações entre as gerações, tenta-se obter uma compreensão mais exata 

do acelerado ritmo de mudança social característico de nossa época. 

(MANNHEIM, 1982 apud LÜSCHER; STOFFEL, 2017 [2010], p. 67, 

tradução nossa) 

 

Entender a relação entre as gerações é entender “as transformações das relações entre 

pais e filhos na família e o advento de novas formas de sociabilidade [...]” (BARROS, 2006, p. 

12). Definir, delimitar e estudar geração como tema científico influenciador de mudanças em 

sociedade é um campo de conhecimento da sociologia e da antropologia, mas também da 

biologia, da história e do estudo da demografia e da configuração sociopolítica. A geração 

delimita um tempo histórico, mas também relacionamentos sociais. Funciona como fronteira e 

dessa forma estipula uma fronteira linguística que marca uma identidade social e cultural. 

Partindo-se do sentido da palavra: o que significa, então, geração, visto que o termo 

assume um significado específico (ou múltiplo) de acordo com a perspectiva de um dos campos 

de conhecimento mencionados acima?  

De acordo com a Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen31(2017), 

documento expedido e colocado à disposição online pelo Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend32, a palavra geração engloba cinco significados, a saber: 

“Primeiramente, pode-se entender geração em um sentido de Generationenabfolge33 dentro de 

sistemas de família e de parentesco”. Neste contexto, está em questão a relação familiar, 

tomando-se em consideração a divisão da família e os papéis desempenhados por cada 

integrante. Está centrada no significado da palavra geração a noção de classificação das 

“pessoas dentro da família e no sistema de parentesco que assumem as mesmas posições e 

papéis (como avós, pais, filhos)” na sucessão de uma geração para outra. Sendo assim, é 

esperada desta definição de geração que cada integrante se comporte de acordo com o seu papel 

                                                           
29 Sociologia do conhecimento. 
30 Um pilar de todos os discursos sobre geração. 
31 Avaliação da comissão científica para questões de família. 
32 Ministério Federal alemão que trata de assuntos de família, idosos, mulheres e juventude. 
33 Sequência geracional. 
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determinado socioculturalmente dentro da família e de acordo, ainda, com sua função 

institucional e social. 

“Em segundo lugar, muitos pensam em relação à palavra geração no confronto de 

diferentes grupos etários: em ‘velho’ e ‘novo’ ou nos jovens, nos adultos e nos idosos”. Neste 

enfoque de geração, a preocupação é delimitar a palavra em relação à idade. É uma classificação 

de geração mais preocupada em enfatizar o aspecto cronológico, em enfatizar a importância da 

faixa etária como fator de definição. 

“Em terceiro lugar, o termo geração é usado para diferenciar indivíduos dentro de 

grandes grupos e organizações sociais de acordo com a duração de sua filiação nesses grupos”. 

Neste caso, geração não tem mais associação com idade, mas sim com o tempo que dura a 

participação de pessoas em, por exemplo, Betriebe, Vereine oder Kommune34. 

“Em quarto lugar, são entendidas como geração pessoas pertencentes a um determinado 

ano comum de nascimento, que foram ou ainda são confrontadas com determinados 

acontecimentos históricos nas suas vidas e em comparáveis estágios de idade”. Nesta 

classificação mais generalizada de geração, estão designadas as pessoas que nasceram no 

mesmo período de tempo e que vivenciaram conjuntamente aspectos históricos marcantes e 

influenciadores de uma nova ordem sociopolítica. Aspectos estes que modificaram a estrutura 

social e proporcionaram uma possível mudança de valores. 

“Em quinto lugar, o conceito geração é usado para fazer uma indicação à 

responsabilidade das pessoas que vivem hoje para com as pessoas que viverão no futuro (para 

as gerações futuras), sem que elas tivessem que ou pudessem se encontrar” (BMFSFJ, 2012, p. 

11, tradução nossa). Neste último aspecto de significado de geração, está a preocupação política 

de garantir o bem-estar das futuras gerações. Dessa forma, como se pode constatar, o termo 

geração não só comporta um significado inter- e multidisciplinar como também não fica apenas 

na esfera das relações familiares. 

A denominação de geração acaba sendo muito mais um termo de ponto de partida para 

o estudo das relações humanas que possibilita, pelas suas diferentes definições, baseadas em 

diferentes perspectivas das áreas de conhecimento, a reflexão sobre a transformação social 

“porque cada uma delas vivencia e interpreta a sociedade e suas instituições de maneira 

ligeiramente diferente. Este fato, por sua vez, atua como causa constante de mudança” 

(JOHNSON, 1997, p. 116). 

                                                           
34 Empresas, clubes ou comunidades. 
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Além do significado de múltiplos significados da palavra, de acordo com certas 

perspectivas, existe também a preocupação política em torno do significado de “geração” em 

analisar o termo como uma unidade de sentido. Esta unidade, que pode ter um ponto de partida 

histórico, temporal, biológico ou identitário, é uma maneira de classificar que, 

independentemente da perspectiva do sentido do termo, influencia o ritmo de vida da sociedade.  

Na realidade, o processo de socialização é iniciado na família, pois relacionamentos com 

pais, crianças e netos, juntamente com a parceria e amizades duradouras, fazem parte dos 

relacionamentos pessoais mais importantes. A família funciona como instituição social e é “um 

espaço de convivência”, um grupo de pessoas ligadas por descendência biológico-genética e 

por fatores emocionais, mas que deve ser entendida “como uma unidade composta por 

indivíduos de sexo, de idade e de posição social diferentes, que cotidianamente vivem um ‘jogo 

de poder’ que se cristaliza na distribuição dos direitos e deveres a cada um de seus membros” 

(RAMOS, 2006, p. 96).  

A personalidade e a percepção de mundo das crianças são formadas no âmago familiar, 

sendo os pais figuras-modelo de orientação de conduta. Posteriormente, em idade apropriada, 

as crianças participarão da segunda fase de socialização: a escolar. Na escola, as crianças entram 

realmente em uma socialização mais ampla, pois aprendem a interagir em um grupo maior e 

indeterminado e a observar outras formas de comportamento e de ação ao terem possibilidade 

de vivenciar outras formas de relacionamento que podem ser diferentes das praticadas em 

família. Socializar significa participação e relacionamento com outras pessoas em um processo 

plural de interação. Família e escola são sistemas sociais institucionais e políticos que 

colaboram para ajudar a moldar a personalidade dos (futuros) cidadãos. 

O desafio da época pós-moderna foi a (forçada) redefinição de vínculos que começou a 

tomar forma na base da família como instituição. Aos poucos, foi tomando lugar um processo 

de descontinuidade da linearidade e previsibilidade. Não apenas mudanças demográficas, mas 

também políticas abalaram a estrutura da realidade conhecida.  A crise da família, como foi 

denominada por muitos, caracterizada por “baixa taxa de fecundidade, aumento da expectativa 

de vida, crescente proporção da população de mais de 60 anos, declínio da instituição do 

casamento, aceitação social do divórcio” (BARROS, 2006, p. 9) foi, na realidade, um momento 

de transição de estabelecimento de novos modelos familiares.  

 Com o aumento significativo das mulheres no mercado de trabalho, houve a 

necessidade de se repensar, no âmbito familiar, o caso de se ter filhos ou não. Por outro lado, 

aumentaram também o número de divórcios frente à dificuldade de se manter a estrutura do 
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relacionamento do matrimônio no mesmo molde da época moderna. Somando-se a esses 

acontecimentos, ocorreu o movimento feminista com sua proposta de defesa de igualdade de 

direitos sociais das mulheres com os dos homens, o que contribuiu ainda mais para a 

emancipação feminina e para a redefinição das relações geracionais frente a uma nova realidade 

de vida na sociedade.  

Foram muitas as diferenças de pontos de vista e visão de mundo entre a geração de 1968 

e a geração de 1990, embora eles pertencessem a gerações que se sucederam diretamente. As 

diferenças foram de percepção do mundo na e fora da instituição familiar, pois “a família está 

inserida no meio social que a circunda e em um tempo histórico determinado, não podendo ser 

entendida fora deles” (RAMOS, 2006, p. 97). No caso destas duas gerações, não se entra no 

âmbito de discussão sobre relação de conflito entre velhos e jovens, mas de se questionar quais 

as temáticas que preocuparam a juventude de 1968 e a de 1990 e de se entender as mudanças 

de mentalidade, comportamento e “a particularidade da experiência e do habitus de cada 

geração” (BARROS, 2006, p. 20) a partir do contexto histórico em que viveram. Cada 

juventude é uma faixa de tempo situada em um panorama histórico-político diferente, que se 

desenvolve de acordo com as perspectivas da sociedade em dado momento. Sendo assim, cada 

juventude reage de forma diferente e forma uma visão de mundo a partir da experiência coletiva 

sociocultural em questão do momento. 

Para a juventude de 1990, adquirir a autonomia própria de um adulto não significou 

diretamente o que significou para os pais deles: ingressar na universidade, no mercado de 

trabalho, sair de casa ou se casar. A autonomia para esses jovens se estabeleceu em outra ordem, 

pois significou muito mais ter capacidade de tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias 

escolhas: “não se trata tanto de adquirir os estatutos que definem o adulto e de passagem pelas 

diferentes etapas, mas, sim, de se construir como autônomo, ou seja, de ser o autor da própria 

vida” (RAMOS, 2006, p. 44).  

Em reação ao momento histórico de 1990, os jovens se preocuparam em garantir uma 

boa preparação para o mercado de trabalho, embora o mercado de trabalho estivesse 

completamente desestabilizado, e se voltaram, em sua insegurança, mais para si mesmos. 

Estavam preocupados em fazer sua própria história e conseguir se sobressair em um mundo 

globalizado, competitivo e politicamente transformado.  

Dessa maneira, os rituais da geração de 1968 foram substituídos pela desritualização da 

geração de 1990.  Enquanto a geração de 1968 foi a geração pós-guerra e de lutas estudantis 

marcadas por muitas passeatas e reivindicações de cunho político, a de 1990 foi uma geração 
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que teve de travar outra espécie de luta: ela teve que se adaptar a um mundo globalizado e 

competitivo e de muitas incertezas no campo socioeconômico. A sociedade estava muito 

transformada a partir da década de 1990 para agir igual à geração anterior, que tinha outras 

preocupações e outro cenário político-econômico. A luta da geração de 1990 não foi uma luta 

de exigência de direitos nas ruas em passeatas, como para geração de 1968, mas passou, sim, a 

ser a luta para adquirir a estabilidade financeira no mercado de trabalho. 

Na pós-modernidade, frente à formação de uma pluralidade de estilos de vida e de 

adaptação à nova realidade familiar, a experiência de cada geração não poderia mais ser 

reduzida à imposição de um ritmo cronológico e automático de perspectiva biológica, e passou 

a ser mais de um sentimento de pertencimento a um grupo. Importante no conceito de geração 

passou a ser 

 

o estado de consciência. [...] Gerações não têm apenas em comum a faixa 

etária ou a idade em que alguém recebe um determinado status; elas não 

apenas vivenciaram os mesmos acontecimentos. Trata-se de orientações que 

são significativas para o convívio. Isso pressupõe ideia de identidade do 

indivíduo e de sistemas sociais. (LÜSCHER; SCHULTHEIS,1993, p. 18-19, 

tradução nossa) 

 

“Orientação”, “consciência” e “identidade” aparecem nesta definição como palavras-

chave para designar o ponto de mudança de enfoque, a partir da geração de 1990, para entender 

“geração”, cientificamente, no campo das transformações sociais.  

O sentido do termo “geração” teve que sofrer uma reformulação estrutural e passou, 

então, a estar mais voltado ao âmbito de organização política, pois a máquina administrativa de 

controle político, o governo do Estado, teve que se adaptar ao ritmo das mudanças e 

transformações sociais. A Generationenpolitik35 tornou-se alvo de interesse frente a uma 

preocupação em se definir a ordem dos acontecimentos do presente e do futuro nas gerações, 

no que gerações, no contexto de interação política, significam muito mais do que grupos 

definidos meramente por faixas etárias. O Estado se preocupou em modernizar as leis em 

conformidade com o ritmo das modificações sócio-históricas, que estavam se sucedendo quase 

que em cadeia durante a década de 1990.  

A preocupação de delimitação política começou também frente às mudanças 

demográficas que forçaram uma transformação da política social36 frente a uma nova 

                                                           
35 Política de geração. 
36 Sozialpolitik. 
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necessidade de reformas para garantir condições de bem-estar no futuro das gerações. A política 

social se voltou, então, ainda mais para os relacionamentos em família – sendo família vista 

aqui como uma instituição social que deve ser amparada e protegida, pois dela e nela são 

providos os futuros cidadãos.  

De acordo com Lüscher e Stoffel (2017 [2010]), Generationenpolitik engloba todos os 

esforços por uma ordem institucional dos relacionamentos entre gerações no campo de tensão 

das esferas privadas e direito público do Estado” (p. 21). Tratou-se, com a política de geração, 

de toda uma preocupação em salvaguardar as possibilidades de manter a família como um 

centro protegido contra riscos eminentes na vida em sociedade. Uma política de geração tem, 

assim, como alvo, uma política de (proteção à) família37 e realça, também, a ideia de se praticar 

a justiça, ou seja, de como agir politicamente de uma maneira justa e responsável não apenas 

no âmbito individual, mas também no coletivo, promovendo-se o amplo bem-estar social com 

uma distribuição de renda imparcial. A justiça se concentra em uma aplicação política prática 

na sociedade “de como a convivência social deve ser ordenada e os recursos distribuídos, e 

como um equilíbrio dos interesses entre grupos sociais bem como para o indivíduo e para o 

Estado, quer dizer, para as comunidades, deve ser alcançado” (LÜSCHER; STOFFEL, 2017 

[2010], p. 22).  

Ainda em relação à política de geração, estava também em questão a nova realidade 

demográfica de mudança nos papéis e de funções sociais entre os sexos masculino e o feminino. 

A crescente presença das mulheres no mercado de trabalho mudou a estrutura que era comum 

na década de 1968, de que as mulheres pudessem se ocupar exclusivamente com a educação 

dos filhos em casa. 

A política de geração praticada pela Sozialpolitik procurava regulamentar e delimitar os 

padrões de comportamento sociais no âmbito das leis e da instituição de maneira justa e 

responsável. Durante a década de 1990, houve, então, muita movimentação política do Estado 

para se adaptar ao ritmo imposto pelas transformações demográficas e também pelas 

transformações políticas, pois o conceito de geração, no sentido comum, tinha funcionado no 

passado como uma possibilidade de se estabelecer uma unidade de tempo histórico-biológico-

identitária baseada em idades, fatos sociais, experiências e percepções comuns. Com o 

desdobramento do conceito de geração para política de geração, foi ampliado o significado da 

palavra no contexto de atuação social e política, para que se compreendesse como os 

                                                           
37 Familienpolitik. 



 

49 

 

relacionamentos entre gerações influenciavam o desenvolvimento da sociedade a partir do 

controle institucional e formal do Estado como responsável por promover a segurança social. 

Em tempos pós-modernos atuais, o 

 

conceito de geração serve para caracterizar atores coletivos e individuais de 

acordo com seu posicionamento temporal-social em uma população, em uma 

sociedade, em um Estado, em uma organização social ou em uma família e 

atribuir a eles facetas da sua identidade social. (LÜSCHER; STOFFEL, 2017 

[2010], p. 15) 

 

Com a proposta de integração de identidade social no conceito de geração, Lüscher e 

Liegle propõem “que gerações sejam determinadas em uma base de identidades de consciência 

e de relevância de ação” (2003, p. 52, tradução nossa). Em suas pesquisas, ele constatou o fato 

de que “geração” é um termo que toma forma e que só faz sentido enquanto um mecanismo 

sócio temporal, que une as pessoas através dos relacionamentos em sociedade, e que promove 

uma sensação de pertencimento a um grupo, adquirindo, assim, determinada função sócio 

identitária. Através do relacionamento em sociedade é que um grupo de pessoas de faixa etária 

aproximada vivencia determinados fatos históricos da época em que está vivendo em conjunto. 

As percepções de mundo deste grupo refletem a mentalidade, a forma de ver e agir das pessoas. 

Em tempos pós-modernos, essas formas de percepção não são mais previsíveis, mas, sim, 

plurais, pois as pessoas têm cada vez mais possibilidades de ter um amplo acesso a informações 

em decorrência do avanço eletrônico-tecnológico dos meios de comunicação, isto é, da mídia 

onipresente na vida em sociedade. Relacionamentos virtuais são estabelecidos até com mais 

qualidade do que os relacionamentos físicos. As possibilidades de interação virtuais 

representam cada vez mais oportunidades de troca de informações e de ideias, e de superação 

das barreiras de tempo e distância. A internet colaborou como um grande veículo de 

informações de todo tipo e se tornou também um meio de comunicação vital para a formação e 

a propagação de opinião.  

 
O conceito de identidade pessoal não é [...] algo dado como já definido. O que 

se quer dizer com isso (com identidade pessoal) é a autonomia do indivíduo, 

em cuja base estabelece-se uma relação com o mundo das coisas e pessoas; e 

transforma-se esse mundo que se vê por fora em um mundo interior de 

suposições (representações). (LÜSCHER; LIEGLE, 2003, p. 56) 
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Pela sua identidade pessoal, comportamentos são esperados em sociedade e as 

identidades vão se mesclando umas às outras em um processo socializante que só pode ter lugar 

frente às orientações compartilhadas em sociedade. 

A orientação funciona, assim, como referência para que o indivíduo tenha uma noção 

de participação identitária na geração em que se encontra. Por outro lado, essa orientação se 

desenvolve como um produto de uma construção social idealizada em sociedade e instituída em 

forma de convenções sociais. A construção social em si não pode ser prevista e não garante 

uma padronização ou continuidade dos acontecimentos, pois “gerações se constituem – como 

se pode dizer – como elementos dinâmicos de uma estrutura social” (LÜSCHER; LIEGLE, 

2003, p. 54). Tendo em vista a dinamicidade inerente à estrutura social construída em cada 

geração, “propõe-se determinar gerações com base em identidades de consciência e de ações 

relevantes” (LÜSCHER; LIEGLE, 2003, p. 52).  

Tomando-se como exemplo as gerações de pais e filhos de 1968 e de 1990, em que 

ambas exercem influência uma na outra no cotidiano com a mútua transmissão de valores, o 

fator “orientação” é um ponto de apoio de extrema importância, responsável por conduzir 

atitudes e que funciona como um ponto de apoio, como algo que pudesse oferecer uma sensação 

de segurança, como se fosse algo concreto.  

 Em um cenário político-cultural de conflito social, a geração de 1990 cresce em uma 

Alemanha dividida pelo muro de Berlim. A divisão física pelo muro marca a derrota da 

Alemanha na segunda Guerra Mundial e a posterior rivalidade da Guerra Fria que são 

vivenciadas pelas duas gerações concomitantemente como algo do cotidiano. Em um contexto 

de separação por rivalidade política entre Ost- e Westdeutschland38, os pais criaram os filhos 

como se este fosse um ambiente normal. Cada uma dessas gerações possuía formas de 

identificação pessoal diferentes, pois viveram em momentos e em tempos iguais, mas 

dominados por condições sociais e culturais que, com certeza, influenciaram a percepção de 

mundo de cada geração e o seu comportamento em sociedade. 

As transformações sociais e as mudanças no agir que se sucederam da geração de 1968 

para a de 1990 são graduais. Sendo assim, não há como separar categoricamente os 

acontecimentos na ordem com que influenciaram as emoções de ambas as gerações apenas na 

ordem cronológica.  As duas gerações tinham muitos pontos de experiência em comum, pois 

são gerações que conviveram juntas em uma relação de parentesco direta, mas, antes de tudo 
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em uma relação afetiva entre pais e filhos. As duas gerações perceberam os acontecimentos por 

perspectivas diferentes de acordo com um sistema de valores que não poderia ser igual por 

questões sócio-históricas também diferentes entre elas. Para a geração de 1990, muitas questões 

de preocupação dos pais não teriam valor, por serem, para eles, preocupações que não faziam 

parte do seu sistema histórico-social.  

Tradicionalmente, são transmitidos de geração a geração valores tanto materiais quanto 

imateriais que podem vir a se transformar em normas ou regras de comportamento sociais. Estes 

valores estão fortemente ligados à questão da ética. Eles são, por isso, instrumento de 

manipulação política e social e estão em um jogo simbólico no fundamento da sociedade. 

Valores são estipulados de acordo com os interesses, tanto do Estado quanto da sociedade, e 

servem como um modelo a ser seguido para que se mantenha a ordem social de acordo com a 

moral e os bons costumes internalizados e aceitos como verdadeiros da sociedade em questão. 

Já em família, e depois na escola, a criança, isto é, o futuro cidadão, irá aprender como agir, 

interagir e o que esperar da vida em sociedade. Os valores podem ser perpetuados, extintos ou 

completamente transformados de acordo com as experiências em sociedade. 

“Valores são ideias do que é, em última análise, bom, certo e importante”. Essas ideias 

funcionam como um mecanismo de expressão da mentalidade ou visão de mundo e definem o 

comportamento social, pois são “valores éticos: princípios morais de pensamento, percepção e 

agir humanos” (OPPOLZER, 1994, p. 349, tradução nossa). Sendo assim, alguns valores podem 

até mesmo permanecer enraizados e continuar fazendo parte da base tradicional de 

entendimento humano em diferentes gerações, mas, se são os mesmos, são vistos por outros 

ângulos e percebidos por outros pontos de vista da atual sociedade em questão, o que confere a 

esses valores outros significados sociais.  

As gerações de 1968 e a de 1990 demonstraram uma substancial mudança de valores. 

Enquanto a geração de 1968 possuía uma atitude perante a vida que não valorizava mais o 

material, mas necessidades imateriais, seus filhos não continuaram com essa tendência. De 

acordo com Markus Klein: 

 

A geração Golf possuía a maior pré-disposição para orientação de valores pós-

materialistas. [...] Mas, ao mesmo tempo, ocorreu nessa geração, ao longo de 

sua vida, um distanciamento drástico de orientações de valores pós-

materialistas. (2003, p.113, tradução nossa) 
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A geração Golf rompeu com uma provável continuação linear de valores pós-

materialistas dos seus pais como uma reação ao cenário político-econômico que influenciou seu 

comportamento sociocultural:  

 

Enquanto a geração de 1968 exige um crescimento dos direitos de participação 

política, uma distribuição justa da riqueza social e a proteção das minorias, ou 

seja, orienta-se em ideias de valor pós-materialistas, a geração Golf está, por 

outro lado, à procura de carreira, prosperidade, segurança e orienta o seu 

entendimento próprio em ideias de valor materialista. (KLEIN, 2003, p. 103) 

 

A novidade da globalização econômica e cultural da década de 1990 trouxe avanços 

significativos em um mundo de competição neoliberalizado. O fenômeno da globalização de 

marca identitária econômico-política neoliberal foi um fator de peso que também colaborou 

para uma reversão dos valores. Enquanto na geração de 1968, os valores pós-materialistas como 

autorrealização, individualidade, alegria, sorte, participação etc., sobressaíram; na geração de 

1990, os valores materiais como disciplina, ordem, dever etc., acentuaram-se. Para os jovens 

da década de 1990, abriu-se um novo mundo de dificuldades frente a muitas mudanças que a 

nova ordem mundial trazia consigo. Os sentimentos do medo e da insegurança, enquanto 

emoções humanas que regem o comportamento humano, andavam juntos com a instabilidade 

competitiva do mercado de trabalho e dos mercados de negócios internacionais interligados 

digitalmente. 

A juventude dos anos 1990 de forma geral foi “retalhada”, pois foi constituída por dois 

antigos pedaços territoriais, BRD e DDR, que estavam 28 anos separados pelo muro e que 

foram politicamente reunificados. Duas juventudes de alemães que viviam antes separadas 

tanto político quanto geograficamente, tinham, a partir deste dado momento o desafio de 

construir efetivamente uma nova ordem social juntos, mas seguindo o padrão de socialização 

capitalista e com proposta democrática da BRD. Uma completa reformulação de valores foi 

praticamente “imposta” a duas gerações de juventudes distintas, que foram integradas de uma 

maneira inesperada para toda a população. 

 

3.2 A Literatura dos pais e a dos filhos: dois enfoques de identidade distintos 

 

No panorama conturbado de busca por um novo valor identitário como um sentimento 

de identidade que proporcionasse segurança ou autoafirmação como povo alemão e europeu, 

“no ano de 1995, em um tempo de globalização crescente e orientação de mercado, de mudanças 
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sociais bruscas e de procura por novos valores” (MÖCKEL, 2012, p. 14, tradução nossa), foi 

publicada pela editora Kiepenheuer&Witsch a obra Faserland escrita pelo jornalista Christian 

Kracht. Com esta publicação, o início oficial desse “novo” gênero literário como manifestação 

da cultura de massa é marcado. 

Kracht consegue demonstrar, através desta sua primeira obra, “como se reproduz a 

língua da televisão e do estilo de vida moderno e (como se pode) com isso escrever facilmente 

livros que se vendem bem” (ERNST, 2001, p. 72, tradução nossa). Para produzir esse efeito, o 

autor utiliza uma língua desinstitucionalizada que se desvia do conhecido padrão de língua 

literária. 

Thomas Ernst definiu Popliteratur como: 

 

uma linha de desenvolvimento literária, que se esforçou, no século XX, para 

romper as fronteiras entre cultura popular e culta e, (que ao fazer isso), absorve 

temas, estilos, maneiras de escrever e de viver da cultura de massa e do 

cotidiano na literatura. (ERNST, 2001, p. 9) 

 

O pop apareceu transmitido pela literatura como manifestação da língua oral livre, ou 

seja, daquela língua utilizada comumente no cotidiano. Esta simples palavra em si traz consigo 

o significado de transformação pelo movimento dinâmico que ela comporta: o “conceito ‘pop’ 

se refere tanto à palavra ‘popular’ (preferido pelo povo, pela massa), quanto ao som ‘pop’, que 

significa tanto choque por colisão quanto estouro” (ERNST, 2001, p. 7). Sendo assim, este 

termo que define o fenômeno da Literatura Pop, teve caráter de revolução e de provocação com 

uma nova abordagem de quebra do paradigma canônico, e trazia a realidade do dia a dia para 

um campo de prestígio institucional e fechado como o literário. 

Neste contexto, a nova forma da literatura dos anos 1990 foi mais uma manifestação 

artística em palavras da juventude da Alemanha Ocidental. Isto quer dizer que havia duas 

juventudes da década de 1990: a da BRD e a da DDR, que foram a princípio fragmentadas, mas 

que depois foram integradas pelo ato político-econômico da reunificação alemã, que pretendia, 

também, igualar suas identidades culturais e seus estilos de vida. Até que ambas se 

constituíssem como pertencentes de uma só nação, trilharam um longo caminho no qual suas 

visões de mundo e seus valores colidiam por muitas vezes.  A reunificação foi um marco 

político, mas muito mais do que isso, foi também uma reconstrução política, geográfica e, 

principalmente, de reformulação das personalidades dos alemães que tiveram que rever e 

reordenar seus valores criativamente para a vida comum em sociedade. 
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Neste contexto de Alemanha reunificada, apareceu a Literatura Pop como uma nova 

forma de literatura que funcionou como uma forma de expressão linguística que rompeu com a 

visão tradicional de literatura elitizada e se voltou para questões próprias da juventude e para a 

cultura de massa popular. Aspectos da trivialidade da vida rotineira eram narrados na língua 

utilizada no cotidiano de forma despreocupada com normas e estilos dos padrões gramaticais 

institucionais. A Literatura Pop funcionou, dessa forma, como um veículo para que a realidade 

dos jovens se tornasse de fácil acesso através de uma maneira inovadora de uso de elementos 

da linguagem oral na narrativa escrita. Com isso, ela rompeu com o comportamento tradicional 

esperado em meio acadêmico, e, de certa forma, escandalizava – com sua linguagem em tom 

de protesto e de ironia, xingamentos, citações coloquiais de fatos do cotidiano e de marcas e 

personalidades circulantes na mídia –, a ordem normatizada conhecida e aceita como sendo a 

adequada para o comportamento social. 

Por outro lado, essa forma de literatura como expressão dos sentimentos e busca de 

novos valores não surgiu exclusivamente nos anos 1990. Em um contexto evolutivo-histórico, 

a geração Golf pode ser denominada como a segunda geração da literatura Pop, pois a primeira 

geração a produzir esse tipo de literatura foi a geração dos seus pais: a geração de 1968, mas 

com uma outra expressão identitária. Ambas as literaturas possuíam visões e objetivos 

diferentes e também não vivenciaram o mesmo “status social”, pois tinham contextos de 

representação e recepção também diferentes nos seus momentos de atuação. Enquanto “a 

primeira Literatura Pop mostrava pequenas cenas do cotidiano, e os textos eram visualizados 

com a ajuda de fotos, colagens e história em quadrinhos” (ERNST, 2001, p. 7) – e chamavam 

a atenção, desse modo, tanto para a forma visual quanto para a escrita–, nos anos 1990, ela 

aparece transformada:  

 

Literatura Pop se tornou um fenômeno histórico e ao mesmo tempo parte do 

grupo de orientação cultural-político-social dominante. Ela não era mais, 

sozinha, um meio de expressão de reprimidos ou de subculturas, mas foi usada 

também por autores da moda e autores modernos, que mostravam fria e 

sarcasticamente a violência e a brutalidade entre os patamares superficiais 

“bonitos” da nova mídia e do mundo globalizado; e, ao mesmo tempo, 

atacavam os resultados dos movimentos de emancipação dos anos sessenta. 

(ERNST, 2001, p. 64) 

 

A Literatura Pop produzida pelos pais teve um aspecto de rebeldia e de subcultura, e era 

marginalizada por ser realizada por indivíduos considerados como excluídos sociais 

(Außenseiter). A Literatura pop produzida pelos filhos, por sua vez, manifestou-se de maneira 
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diferente, pois os escritores foram celebrados como popstars e eram jornalistas empregados em 

empresas de prestígio. Enquanto Christina Kracht era jornalista da revista Spiegel, Florian Illies 

trabalhava na companhia jornalística Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). A Literatura Pop 

dos filhos tornou-se rapidamente moda em um mundo dominado pela promessa “democrática” 

de liberdade do capitalismo exacerbado marcado pela característica neoliberal de formação. 

Enquanto “a literatura jovem (de 1968) formulou uma acusação contra o mundo 

obcecado por deveres e de fidelidade de valores dos pais [...]” (ERNST, 2001, p. 33) e atacavam 

essa herança familiar do nazismo com vergonha, e ainda tentando sufocá-la, a literatura jovem 

de 1990 concentrava seu alvo de preocupação no seu futuro profissional frente a uma onda 

crescente de desemprego, ocasionada pelas mudanças demográficas e transformação do 

panorama político econômico de nova característica identitária neoliberal, que voltou a 

economia do país para um único mercado: um mercado que não era mais local, ou seja, físico, 

mas sim internacional e  conectado online.  

São situações diferentes vivenciadas por ambas as juventudes das gerações de pais e 

filhos. São duas formas de Literatura Pop com marcas identitárias distintas, que repercutiram 

em mundos sócio-político-econômico-culturais divergentes entre si. 

Na geração de 1968, foi de profunda influência para a orientação e o desenvolvimento 

da Literatura Pop desta época o movimento denominado Pop-Art: “uma orientação de arte, que 

refletia sobre a vida cotidiana, que mudou o estoque de imagens coletivas”, e que ainda 

promoveu uma transformação da “orientação da arte nos anos cinquenta e 60. Constituía-se de 

uma mistura de arte e diversão, de crítica e de bonita aparência” (BÜSSER, 2001, p. 6-7, 

tradução nossa). Este movimento no campo da arte teve início na Inglaterra e se expandiu para 

os Estados Unidos. Na Alemanha, “atingiu o apogeu no tempo de grandes mudanças sociais 

[...] como: o assassinato de J.F. Kennedy, a guerra do Vietnã, o movimento de revolta estudantil 

de 68 e o festival Woodstock” (BÜSSER, 2001, p. 9). Trata-se de um movimento com grande 

poder de transformação que afetou a sociedade como um todo, o que trouxe também 

implicações políticas, pois a ordem institucional foi profundamente questionada com o novo 

tipo de arte transformada que se apresentava. O movimento, tomado como “uma arte altamente 

filosófica que perguntou pelas fronteiras da nossa percepção”, (BÜSSER, 2001, p. 8), 

revolucionava no que chamava mais a atenção para o visual: “Arte de ação, história em 

quadrinhos, colagens e objetos usados no cotidiano” (BÜSSER, 2001, p. 13). “De repente, 

encontram-se as imagens da moda de filme e propaganda não apenas em cinemas e nos pôsteres 

publicitários, mas também nos museus” (BÜSSER, 2001, p. 6). O Pop-Art foi um movimento 
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de revolução, em que o que era visto como arte era, à primeira vista, um escândalo, pois 

provocava a ordem e fazia surgir o popular por meio do que se chamava Pop-Art-Grafik39 

(BÜSSER, 2001, p. 7). 

Além disso, este movimento despertou também críticas de que a indústria teria tirado 

proveito de todo desenvolvimento da cultura popular, e que teria reproduzido, dessa maneira, o 

capitalismo cínico: a cultura pop estimularia, na realidade, a cultura de consumo. “As estrelas 

de filmes e estrelas pops personificavam uma sociedade de ruptura para início de algo novo 

[...], pois com a nova liberdade desmedida surgiu ao mesmo tempo também um mercado bem 

novo” (BÜSSER, 2001, p. 16). A moda dos filmes americanos como uma grande novidade de 

estímulo visual passou a fazer parte da vida cotidiana e influenciar o comportamento social. Na 

década de 1968, os jovens passaram a desejar aquele mundo novo, irreal e construído, que viam 

na televisão e nos cinemas. O Pop-Art, que tinha se manifestado no início como arte abstrata 

por meio de pinturas, de esculturas, de pôsteres publicitários, de histórias em quadrinhos, 

começou a ganhar espaço também nos filmes e com as músicas pop, influenciando a vida dos 

jovens no panorama sócio-político-cultural, os quais desejavam fazer parte desse novo mundo 

de novas possibilidades.  

Sendo assim, durante este movimento de transformação de valores através da cultura da 

arte, vive a geração de jovens considerada historicamente como a primeira geração pós-guerra: 

a geração de 1968, que se manteve engajada politicamente pela transformação da sociedade e 

em luta real para o estabelecimento de uma real democracia.  

Após a segunda Guerra Mundial, a cultura americana veio como uma novidade que teve 

o poder sedutor de manipular os sentidos e a percepção dos jovens alemães. Concomitantemente 

com o contexto da americanização proporcionado pelo movimento Pop-Art por meio de 

produtos de consumo e também de anglicismos adquiridos na linguagem coloquial, ocorria, nos 

EUA a manifestação literária da Beat Generation:  

 

Literatura de uma geração americana (que) exigia uma vida intensa fora das 

normas sociais. Experimentos com drogas e homossexualidade encontraram 

seu lugar não apenas nos textos, mas também foram vivenciadas. (BÜSSER, 

2001, p. 24) 

 

                                                           
39 Gráfica de arte Pop. 
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Sendo assim, ambos os movimentos citados foram movimentos que influenciaram não 

apenas a arte e a literatura americanas, mas também comportamentos sociais, revolucionando-

os. 

No panorama americano da década de 1960, de transformação da sociedade pela arte, 

pelo movimento Pop-Art, e da literatura, pela Beat Generation, o jovem alemão Rolf Dieter 

Brinkmann se inspirou para escrever sua antologia intitulada: ACID. Neue Amerikanische 

Szene: “um livro de leitura com imagens e textos, com o qual a cena pop e a de Underground 

britânica são apresentadas” (KRAMER, 2003, p. 26, tradução nossa). “Com a publicação de 

sua obra, essa nova forma de estética literária (do estilo da Beat Generation) foi conhecida 

também na Alemanha” (TILLMANN, 2012, p. 18, tradução nossa). Brinkmann “processou os 

impulsos formais e de conteúdo da cultura pop (americana) principalmente nos seus poemas-

pop e retirou especialmente da música, filme, propaganda de publicidade e história em 

quadrinhos, os processos e assuntos literários utilizados” (TILLMANN, 2012, 1 p. 9). Com a 

sua escrita, Brinkmann transmitiu a cultura, o sentimento de vida e as ideias, o modo de vida 

excêntrico, a espontaneidade, a vitalidade, a improvisação, o não conformismo da Beat 

Generation, que usava predominantemente (e intencionalmente) expressões de gíria (Slam-

Ausdrücke) e, além disso, assumia palavras do campo social delimitado dos viciados em drogas, 

e ainda fazia uso extenso do jargão dos músicos de Jazz, para entender o sentimento de vida da 

época” (TILLMAN, 2012, p. 29). 

A partir de sua inspiração na literatura americana da Beat Generation, Brinkmann 

desenvolveu um novo estilo Underground de literatura, ou seja, uma literatura que se ocupava 

mais com valores cotidianos, mas que refletia valores de excluídos sociais. Ele mesmo 

 

entendia seus textos como um reflexo direto no acontecimento da vida urbana, 

como uma maneira de reportar os sentimentos de experiências do cotidiano, 

que deveria de novo abrir possibilidades de visão autênticas – contra as ideias 

de língua normatizadas, manipulações da propaganda publicitária e mundos 

da mídia da vida da cidade grande. (ERNST, 2001, p. 35) 

 

Interessou a Brinkmann entender o contexto da revolta da Beat Generation e mostrar 

que, para os poetas da geração Beat, tratava-se, no ato da sua escrita, “de não se tornar um 

membro de uma sociedade conformada” (ERNST, 2001, p. 14).  Esta proposta batia 

completamente de frente com o modelo de norma política do Estado a ser seguida, pois estes 

poetas se posicionavam contra a sociedade de regras de valores, e usavam meios considerados 

agressivos e subversivos para agredi-la. Sendo assim, Brinkmann se inspirou na forma e na 
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mensagem político-social da literatura da Beat Generation e tomou dela muitas características 

para vir a construir algo novo, mesmo que ainda não tivesse consciência disso: a (primeira) 

Literatura Pop da Alemanha.  

Ambas as literaturas pop – a americana, do Beat Generation, e a Literatura Pop alemã 

de Brinkmann –, não se destinavam ao mesmo propósito. Elas tiveram não apenas diferentes 

funções sociais, mas também diferentes focos de transformação no universo social, embora 

fossem literaturas com o mesmo ponto de partida: o de tratamento de temas de identificação 

com o cotidiano. O povo enquanto massa populacional, no sentido global e democrático da 

palavra, poderia compreender facilmente e participar, sem fazer esforço, do processo de leitura. 

O objetivo se concentrava na proposta de se voltar para a valorização da cultura de massa e não 

mais aceitar a marginalização e a inferiorização de sua produção. 

Em relação à Literatura Pop alemã da década de 1990, por outro lado, inaugurada com 

a publicação de Faserland, o que ressurge é uma manifestação literária de identidade pop: de 

identificação com o popular e de tematização da vida cotidiana por meio da arte da palavra, 

mas que, por outro lado, apresentou características e motivos também diferentes dos da geração 

de 1968 em detrimento do momento histórico-político da época em questão. 

Na primeira obra da década de 1990, 

 

o narrador de primeira pessoa, um jovem de rica condição financeira, viaja do 

norte da Alemanha (Sylt) até o sul (Munique), passando pela fronteira até a 

Suíça. Nisso, ele frequenta festas e boates; os seus dias são definidos pelo 

consumo de cigarros, álcool, drogas e pelo sentimento de solidão e vazio. 

(MÖCKEL, 2012, p. 7) 

 

Como se pode perceber, o tema de relato de uma aventura de viagem solitária de um 

jovem não identificado é um tema trivial que naturalmente poderia faz parte da vida de qualquer 

jovem, mas Kracht utiliza, para a narração desse episódio trivial, uma língua coloquial que 

difere da língua literária formal. Ele utiliza traços da oralidade típicos da língua falada, no 

campo formal literário da norma escrita. 

Com sua maneira de escrever, ele se dirige diretamente a seus leitores sem cerimônias 

e relata desprendidamente, com muitos detalhes, e até de forma repetida, as suas experiências, 

impressões, observações e lembranças pessoais de infância durante a sua viagem. Seu relato 

confere uma forte impressão de aproximação e intimidade com o leitor. 

Com temáticas próprias do universo particular da juventude dos anos de 1990 descritas 

nesta língua espontânea e informal, Kracht se dirige aos participantes da sua própria geração, o 
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que promove, assim, uma identificação de valores ao realçar aspectos da cultura da sua 

atualidade e ao romper com o tabu de que a literatura deveria ter, como uma disciplina 

institucional de prestígio, uma linguagem elitizada e “complicada”. 

Em 1999, quatro anos depois do grande sucesso comercial da primeira obra Pop da 

década de 1990, foi publicada a segunda: Tristesse Royale. Enquanto Faserland tratava de um 

relato fictício, mas com acentuado tom biográfico, a temática de Tristesse Royale fundamenta-

se na tentativa de uma construção real de um talkshow por meio de um ato programado de 

encenação: em um encontro do popkulturelles Quintet40 Joachim Bessing, Christian Kracht, 

Eckhart Nickel, Alexander v. Schönburg e Benjamim v. Stuckrad, realizada em Berlim, no hotel 

de primeira classe Adlon, com objetivo exclusivo de “conversar durante três dias para, então, 

no domingo à noite, modelarem um quadro de valores da geração Golf” (BESSING, 2009 

[1999], p. 1, tradução nossa). A conversa entre os cinco Popliteraten41 foi gravada por eles e 

depois transcrita com o objetivo de ser a voz da geração Golf, ou seja, de lançar o seu manifesto.  

 

Com isso, eles criam não apenas uma imagem padrão da geração em si, mas 

também uma imagem, que na realidade é apenas uma imagem própria, da 

visão de uma direção de autores que – graças à imagem de mídia deles – 

entende-se como pioneira da literatura alemã da atualidade. (JUNG, 2002, p. 

29, tradução nossa) 

 

O mais importante nesta obra é a tentativa de documentar as impressões e sensações da 

geração pós-queda do muro de Berlim, mesmo que, ao final, a obra, que pretende não ser 

fictícia, perceba-se um tom de artificialidade, de algo construído ou manipulado, isto é, o tom 

de uma conversa não natural, não autêntica, ou teatralizada que foi gravada. 

No ano seguinte, em 2000, a obra do jornalista Florian Illies é publicada com uma 

intenção mais clara e direta de reproduzir os valores da geração de 1990 de forma autêntica: 

Generation Golf. Eine Inspektion. Com esse livro, que trata de uma descrição de cunho 

autobiográfico fiel do cotidiano e do mundo de percepção da geração Golf pelo ponto de vista 

de Illies, é nomeada a segunda geração da Literatura Pop. 

Na realidade, esta literatura foi uma maneira de manifestação da identidade da juventude 

alemã ocidental de 1990, vítima da experiência econômico-política de cunho neoliberal, que 

introduziu uma nova moda. A principal função da Literatura Pop consistiu na livre expressão 

de forma e conteúdo com uma maneira de expressão desinstitucionalizada que procurava 

                                                           
40 Quinteto popcultural. 
41 Popliteratos. 
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representar um quadro coletivo identitário da geração Golf: “da geração que, na sua falta de 

objetivo de vida e de esperança, faz de marcas e etiqueta seus conteúdos de vida” (MÖCKEL, 

2012, p. 25). Uma sociedade da diversão em busca de valores nos quais pudessem se agarrar 

em um mundo de incertezas e inseguranças. 

A cultura de consumo propagada pela mídia eletrônica foi resultado do fenômeno da 

globalização cultural-tecnológica e também um resultado de inovação de um mundo pós-

moderno. O mundo pós-moderno que esteve em processo lento de formação até ser considerado 

como tal a partir dos anos 1990, não apareceu sempre como claro e facilmente verificável, “pois 

a história do pós-modernismo é uma história cheia de mal-entendidos” (MEHRFORT, 2009, p. 

21, tradução nossa). O que se procurou com este termo foi uma definição de uma outra época 

em que novas tendências sociais de comportamento fossem claramente observáveis em 

comparação com a época anterior denominada como moderna. O intuito desta classificação se 

concentrou apenas no interesse histórico-científico de (tentar) determinar faixas de tempo, nas 

quais ocorreram determinados eventos com certo grau de homogeneidade, mas que mostravam, 

por outro lado, tendências socioculturais heterogêneas entre as diferentes épocas classificadas.  

 

O importante mesmo em relação à pós-modernidade é prestar atenção que com 

o pós-modernismo não se formula um novo dogma, mas, mais do que isso, é 

defendida a coexistência de diferentes possibilidades de estilos e ideias 

artísticas. “Pluralidade” é a nova palavra-chave. (MEHRFORT, 2009, p. 23) 

 

           A heterogeneidade faz parte de um mundo cheio de possibilidades, mas que não oferece 

sustentáculos ou a ideia de criação de raízes. A incerteza passa a ser, então, uma constante 

juntamente com a pluralidade de sentidos e significados dentro de uma sociedade em processo 

de formação de nova identidade cultural influenciada pela transformação do ambiente político-

econômico. 

Sendo assim, nos anos 1990, delineou-se, e tomou mais e mais força, a quebra de 

paradigma das “certezas absolutas”. Na ainda época do panorama histórico-político da 

juventude de 1968, a vida em sociedade ainda estava regrada: todos os passos de uma vida 

considerada “normal” eram ainda quase que ritualizados, pois seguiam uma programação social 

esperada. Havia, dessa forma, praticamente uma idade “certa”, isto é, uma idade esperada pela 

sociedade para se finalizar os estudos na escola, para começar e terminar a faculdade ou um 

Ausbildung42, para entrar no mercado de trabalho, para se casar e se ter filhos etc. Em tempos 
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pós-modernos, porém, as certezas estavam em ameaça por um fenômeno de outra ordem: o da 

insegurança.  

A Literatura Pop, como manifestação de identidade histórico-política da geração Golf, 

espelhou essa realidade do fenômeno da globalização nos seus textos que muito se 

assemelhavam a relatos biográficos, mas sem utilizar uma linguagem literária tradicional. Seus 

textos abordavam claramente uma nova realidade econômica pós-moderna de cunho neoliberal 

em uma língua de descrição do cotidiano da época que descrevia o estilo de vida real na década 

de transição para o século XXI.  

 Adquirir determinados produtos da moda saciava os desejos estéticos, os valores 

superficiais transmitidos por um mundo sedutor da mídia, que simulavam um novo mundo de 

produtos perfeitos que influenciaram a forma de percepção dos jovens. O sentimento de bem-

estar passou a ser sinônimo de consumo de determinadas mercadorias e marcas da moda. 

Consumir parecia ser a condição de participação social preferida. 

 O virtual se tornou ainda mais real do que a própria realidade conhecida, pois aparecia 

como algo onipresente. E o que é a realidade se não algo construído socialmente, incorporado 

e aceito na sociedade? A nova mídia eletrônico-tecnológica transformou a visão de mundo de 

jovens e adultos que desejavam possuir toda a infraestrutura e tecnologia anunciada nas 

propagandas de diversos produtos. As propagandas constantes seduziam com uma linguagem 

própria e convidavam à participação em um mundo onde o consumo de produtos em si era mais 

importante que sua utilidade. 

A maior explosão do mundo midiático foi possível através do fascínio da internet a partir 

da metade da década de 1990. A Literatura Pop contribui para catalogar historicamente o 

advento do início da robotização tecnológica, da grande revolução mundial promovida pela 

internet que colaborou para despadronizar a língua escrita e conferiu a ela simbologia através 

da introdução do poder da linguagem do mercado. Os produtos e suas marcas tornaram-se 

objetos de prestígio e ditadores de moda da década de 1990 e funcionavam mais como marcas 

de identificação com sua promessa mais de satisfação pelo consumo em si do que pela utilidade. 

Na geração de 1968, por outro lado, o consumo estava mais voltado para a necessidade. Já na 

geração dos seus filhos, o consumo é moda, é uma manifestação do desejo de usufruir a 

qualquer preço de todo o progresso e da tecnologia que os produtos podem oferecer. 

As frequentes designações de marcas de produtos nos textos da Literatura Pop “exercem 

[...] uma função semântica que serve, além de tudo, para a descrição sociográfica de pessoas, 

meios sociais e da sociedade” (DEGLER; PAULOKAT, 2008, p. 37, tradução nossa), o que 
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mostra uma sociedade profundamente influenciada pela novidade da forma de expressão 

linguística publicitária da internet. 

Os produtos não são mais apenas meros objetos, dos quais se necessita realmente:  

 

Não são eles mesmos que são tão importantes ou que determinam a temática 

da prosa Pop; é o seu carregamento (de significado) através de atribuição 

semiótica que se condensa nos objetos e que produz sua significação. 

(DEGLER; PAULOKAT, 2008, p. 38) 

 

Um sentimento de autoafirmação no ato da compra e de posterior falsa satisfação são 

emoções de contraste típicas da geração de 1990: da geração que se deparou com a novidade 

sedutora de um mundo da mídia disposto a vender uma imagem de alegria de satisfação por 

meio do consumo. 

A sociedade de consumo, - no início da digital-, da década de 1990 não permaneceu 

apenas na esfera das superficialidades estéticas que realçavam mais a beleza do que a utilidade 

das mercadorias oferecidas pela mídia manipuladora em suas propagandas. Por meio dos textos 

da Literatura Pop, foram tratadas ainda “questões existenciais [...]”, questões que oprimiam 

todos os cidadãos e poderiam ser explicadas como um “efeito exercido pela sociedade 

capitalista organizada que pode levar as pessoas a adoecer, através de pressão (social) para uma 

capacidade de desempenho individual otimizada e para a flexibilidade” (DEGLER; 

PAULOKAT, 2008, p. 97).  A constante preocupação com o rumo que a vida viria a tomar em 

uma situação político-econômica exacerbadamente capitalista e “democrática”, ocasionou 

conflitos internos, no campo emocional, e doenças, no campo físico. O novo panorama político 

de traços neoliberais que se desenvolvia ao longo da década de 1990 afetou, assim, 

substancialmente o panorama sociocultural desta época. 

Com a observação de trivialidades do cotidiano e descrição de atividades rotineiras 

comuns na década de 1990, são transportados nos textos, mesmo que muitas vezes indireta ou 

inconscientemente, o medo e a insegurança que a vida em uma sociedade de consumo 

exacerbado proporcionava. Pela Literatura Pop, foi descrita “uma sociedade patológica de 

trabalhadores que recebem ordens, na qual os indivíduos têm que aprender a suportar os efeitos 

da aceleração do fluxo de informações e do capital globais” (DEGLER; PAULOKAT, 2008, p. 

100). A nova sociedade da nova ordem mundial estava, dessa forma, submetida a outras regras 

sócio-político-econômicas que desestruturavam uma conhecida ordem já posteriormente aceita 

em sociedade. Como maneira de distração e de fuga desta realidade, os jovens de 1990 se 
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beneficiavam da tecnologia da internet juntamente com a variedade de programas de televisão, 

que construíam para eles outro mundo mais atrativo, colocado à disposição pelo mecanismo da 

compra, no qual valia a mercadoria principal: o dinheiro. 

O crescente apelo audiovisual das novas mídias digitais na época histórica chamou 

muita atenção para um mercado publicitário em início, mas em rápida expansão. As novas 

mídias, como detentoras da informação e responsáveis pela sua difusão, propagaram esse 

mundo de desejo sem limites, mas também sem garantias de saciedade. Sendo assim, as novas 

mídias conseguem demonstrar seu alto poder de persuasão a partir do momento em que  

 

criam saber coletivo, ao qual se pode se referir; elas geram celebridades que 

exercem uma função-modelo e elas determinam particularmente para outros a 

percepção da experiência e do mundo, bem como o modo de expressão 

individual, que nesse momento não é mais individual, mas que se realiza de 

acordo com modelos formados pela mídia. (DEGLER; PAULOKAT, 2008, p. 

41) 

 

Dessa forma, as mídias se tornaram muito mais do que fonte de informação para 

cidadãos, pois adquiriram também uma importante função de entretenimento no cotidiano dos 

jovens com atividades de distração e passatempo. Elas podem tanto manipular mentalidades de 

acordo com os interesses próprios de determinados órgãos políticos, quanto colaborar para 

formar padrões de identidade outros a partir da sua entrada virtual nos modelos de pensamento 

cognitivos dos integrantes de determinada sociedade. 

Como se pode perceber, o pop apresentou uma orientação econômica e material, e sendo 

assim, serviu para apontar para diferenças significantes que produziram, naturalmente, 

questionamentos da realidade social. Como modelo de representação de uma sociedade 

reunificada e pós-moderna, criou um estilo de vida, de ser, de estar no mundo.  

           A realidade do Alltag43 foi ressaltada como conteúdo de valor principal nas obras. Sua 

tematização, através da descrição de trivialidades, de atividades rotineiras e até mesmo de 

assuntos banais, opôs-se à forma padronizada da linguagem literária. Pós-modernamente, os 

valores não são mais imutáveis. A diversidade e a pluralidade de significados em um mundo 

globalizado não apenas no âmbito econômico, mas também no eletrônico-tecnológico, colocou 

diversas culturas em contato com suas mentalidades e comportamentos próprios. Com isso, foi 

aumentada consideravelmente a possibilidade de comunicação em um mundo em início de 

processo de informatização   informatizado apareceu neste mix cultural como simples e 

                                                           
43 Vida cotidiana. 
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acessível a todos sem distinção. O pop da nova Literatura Pop, através de sua língua inovadora 

de descrição da realidade do cotidiano, pôde prestar uma grande contribuição para a 

documentação histórica do desenvolvimento da nova ordem mundial. 

A geração de 1968 se manifestou por meio de uma Literatura Pop percebida socialmente 

como subversiva e marginalizada. A geração posterior, por sua vez, reagiu dentro do contexto 

do mundo globalizado, no qual a ideia de se estabelecer raízes tinha perdido seu valor social. 

Em ambos os tipos identitários de Literatura Pop, com perspectivas geracionais que se 

completam no desenvolvimento de uma para outra, mas que também possuem pontos de 

divergência entre si, está presente uma riqueza de acervo histórico que permite que as épocas 

em questão sejam reconstruídas de maneira abstrata nos tempos atuais, e que parâmetros sejam 

estabelecidos para que seja desfeita uma suposta ideia utópica de linearidade programada dos 

acontecimentos. Cada geração possui o seu próprio Zeitgeist. Com este termo, procura-se 

transcrever a essência predominante como se pudesse ser um modo de ser uniforme de uma 

determinada faixa de tempo histórico-política e se determinam pensamentos, mentalidades, 

comportamentos e atitudes a partir destes pensamentos. Em cada Zeitgeist existe uma ideia de 

ordem própria, uma maneira de sistematização da forma de pensar que se sobressaiu mais do 

que outras. 

Assim, as épocas histórico-culturais existem como classificação de faixas de tempo, nas 

quais um Zeitgeist específico predomina em cada uma delas, o que quer dizer que há uma 

(aparente) predisposição de homogeneidade de pensamento que serve de modelo de 

pensamento e de conduta da sociedade. É como se as pessoas de determinado tempo histórico 

pensassem “da mesma maneira”, embora seja sabido, por outro lado, que apenas há uma 

impressão de unidade no que diz respeito a um grupo dado. 

A Literatura Pop da geração de 1968 e a da geração Golf apresentam, com a designação 

de geração, duas identidades sociais distintas. Enquanto o termo “geração” determina uma 

classificação de identidade social-temporal, o termo Zeitgeist determina, por outro lado, uma 

classificação de identidade temporal-filosófica de um momento histórico.  

A necessidade da vida em sociedade consiste na tentativa constante de identificar por 

meio de classificação ou formação um grupo de pessoas com os mesmos interesses. A procura 

por uma forma de identificação é uma necessidade do ser enquanto ser humano. Determinada 

geração constitui um grupo de pessoas dentro de uma faixa de tempo que compartilha 

coletivamente determinados momentos.  
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As gerações de 1968 e de 1990 são identificadas, à primeira vista, como gerações de 

pais e filhos. De geração para geração, constata-se historicamente uma mudança constante de 

valores e percepções em detrimento das experiências vividas e compartilhadas que moldam o 

sistema cognitivo, e trazem, por meio disso, a noção de sentido para a significação político-

histórica. 

 Pode-se dizer, dessa maneira, que as respectivas gerações “falam línguas diferentes” e 

que, com isso, transmitem marcas identitárias específicas de uma época particular vivida por 

elas. Esta época particular, por outro lado, não constitui de forma alguma uma unidade fechada 

em si mesma, mas expressa uma determinada tendência geral de comportamento dentro do 

espírito de uma época, isto é, do seu Zeitgeist. 
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4 A identidade linguístico-geracional da Literatura Pop de 1990 

 

 

Todo campo de conhecimento possui uma forma de expressão linguística própria que 

tem a importante função de expressar significados, valores e pensamentos referentes à área em 

questão. A língua utilizada na Literatura Pop da década de 1990 inova no seu momento sócio-

histórico-cultural por ser uma língua escrita sem as marcas identitárias tradicionais do ambiente 

formal conhecido da literatura, pois apresenta características coloquiais como a informalidade 

temática e a desconstrução do paradigma de que as regras gramaticais devem ser 

obrigatoriamente mantidas em textos escritos, além de tratar de aspectos triviais da vida comum 

da época pós-reunificação e de desenvolvimento da globalização. Assim, descreve a rotina da 

sociedade da época de forma geral, cita nomes de personalidades do mundo da mídia, nomes 

de programas de televisão e de marcas de produtos de consumo ordinário.  

Com essa característica própria de contraste identitário de uso linguístico no campo 

tradicional da literatura, a Alltagssprache44 da década de 1990, representada nas obras da 

Literatura Pop, funciona em essência como uma língua que registra o cotidiano deste momento 

histórico, isto é, da vida comum desta época pós-reunificação e de desenvolvimento do processo 

político-econômico da globalização, e como uma forma de representação de contraste em 

relação ao Hochdeutsch45, à língua alemã utilizada como língua padrão institucional, 

oficialmente reconhecida como língua culta formal.  

A língua da Literatura Pop expressa, dessa forma, uma realidade que se enquadra na 

categoria do que é alltagssprachlich46, ou seja, na categoria do que se enquadra “como 

componente linguístico não marcado da oposição, enquanto que a categoria 

literatursprachlich47 seria a forma marcada” (LECHNER, 2001, p. 11, tradução nossa). 

Conforme ainda explicita Lechner, os autores Koch e Oesterreicher (1985) fazem ainda a 

distinção de que:  Alltagssprachlichkeit48 é sinônimo de Sprache der Nähe49.  

Literatursprachlichkeit50, ao contrário, de Sprache der Distanz51 (LECHNER, 2001, p.12), ao 

                                                           
44 Língua que descreve o cotidiano. 
45 Forma da língua alemã culta. 
46 Forma adjetivada de língua cotidiana. 
47 Forma adjetivada de língua literária. 
48 Forma substantivada de língua cotidiana, coloquial. 
49 Língua da proximidade, de perto. 
50 Forma substantivada de língua literária. 
51 Língua da distância. 
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que estes autores percebem a língua (falada) do cotidiano como uma língua de aproximação, 

enquanto a língua (escrita) tradicional padrão, típica da literatura canônica, como uma língua 

de distanciamento. Pelos autores Koch e Oesterreicher (1985), foi desenvolvido um estudo da 

relação entre a língua falada e a escrita, respectivamente entre o fenômeno da Mündlichkeit52 e 

da Schriftlichkeit53que funciona como um modelo de análise, 

 

no qual os termos mündlich und schriftlich se relacionam ao Medium54, quer 

dizer, à representação medial. Mündlich simplesmente significa a realização 

de caracteres fonéticos, enquanto que schriftlich significa a mera 

representação de caracteres gráficos. Por outro lado, existem respectivamente 

a Konzeption55 oral e escrita de uma expressão. Devido a isso, é levado em 

consideração o Duktus56, a modalidade da expressão, assim como as 

variedades utilizadas (SPITZL, 2010, p. 7, tradução nossa) 
 

O modelo de Koch e Osterreicher procura estabelecer uma diferenciação de forma de 

representação da língua falada e escrita entre o que é considerado como medial57e como 

konzeptionell58. Para eles, dentro desta perspectiva, a categorização no âmbito conceitual se 

baseia “no parâmetro comunicativo” (KOCH; OESTERREICHER, 1985, p. 19, tradução nossa) 

que o texto apresenta. No âmbito medial, o texto apresenta sempre tanto um código fônico ou 

gráfico. No âmbito conceitual, o texto é oral ou escrito. Dessa forma, “a proposta de entender 

a completa estrutura de relação de oralidade e escrita com a confrontação de uma dimensão 

medial e uma conceitual, e nomear a dimensão conceitual com as metáforas compatíveis ‘perto 

e distante’, levou a uma história de sucesso” (FEILKE; HENNIG, 2016, p. 1, tradução nossa) 

no campo da análise dos estudos da língua falada. 

Com o termo Alltagssprache entende-se, a grosso modo, a língua utilizada de forma 

espontânea no cotidiano, isto é, aquela língua utilizada no dia a dia sem preocupação com a 

aplicação de regras (gramaticais) institucionais de controle, em uma determinada faixa de 

tempo social histórica, e está, com isso, veiculada fundamentalmente à língua falada, definida 

por Koch e Oesterreicher como aquela que “preserva apenas uma norma aberta e utiliza as 

possibilidades do sistema de uma forma menos intensiva” (KOCH; OESTERREICHER, 1985, 

p.28). Tomando-se Koch e Oesterreicher como modelo de análise de Alltagssprache como 

                                                           
52 Oralidade. 
53 Escrita. 
54 Meio, forma de se comunicar. 
55 Concepção. 
56 Canal. 
57 Medial. 
58 Conceitual. 
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Sprache der Nähe em associação com gesprochene Sprache,59 e Literatursprache, como 

Sprache der Distanz, em associação com geschriebene Sprache60, a inovação da língua da 

Literatura Pop é justamente ser uma língua escrita que comporta em si características coloquiais 

da língua falada e que descreve aspectos da realidade autêntica de identidade do cotidiano da 

sociedade da década de 1990, porém, dentro de um ambiente literário de ficção que funciona 

como simulação da realidade desta década. Sendo assim, os seus textos apresentam, no âmbito 

medial escrito (das Medium) uma estrutura gráfica. A forma conceitual destes textos escritos, 

porém, é conceitual oral (konzeptuell mündlich). A língua escrita nas obras desta literatura se 

torna, então, não mais de distanciamento, mas, de aproximação, por não conter elementos 

linguísticos da escrita tradicional de formalidade e controle. Com isso, ainda, os leitores se 

sentem mais à vontade durante processo de leitura enquanto processo de comunicação que 

simula a interação face a face. 

O movimento da Literatura Pop no contexto social da década de 1990 como um novo 

movimento histórico-linguístico, documentado cientificamente como “literatura”, como forma 

de se classificar essa “nova narrativa” (KRAUSE, 2015, p. 29, tradução nossa) pertencente a 

um grupo de identidade social político-econômica de pós-reunificação e desenvolvimento da 

globalização, rompeu, na sua forma de escrita e no seu conteúdo temático, com a marca de 

identidade canônica de correção gramatical da língua escrita tradicional, para introduzir no 

campo formal da escrita a língua falada normalmente no cotidiano, de representação informal, 

como manifestação de expressão de valores pós-modernos.  

O traço da forma escrita da Literatura Pop desenvolveu, assim, uma língua coloquial 

voltada para o alcance da expressão popular, isto é, que se desenvolve mais como resultado de 

uma interação identitária crescente durante o desenvolvimento tecnológico-eletrônico do 

processo da globalização. A forma de expressão linguística do cotidiano, enquanto “variedade 

linguística que não é dominada da mesma maneira por todos os integrantes de uma comunidade 

linguística” (SIEBERT-OTT, 1999, p. 39, tradução nossa), assume uma identidade de código 

popular por ser veículo de comunicação do povo enquanto massa e por tematizar assuntos da 

vida ordinária da juventude da época. Por influência posterior maior do desenvolvimento da 

tecnologia da mídia da internet como uma poderosa rede transmissora de sua mensagem, essa 

língua de manifestação do cotidiano, com sua característica simplificada na sua estrutura 

                                                           
59 Língua falada. 
60 Língua escrita. 



 

69 

 

gramatical sintática e semântica, descreve a rotina da sociedade alemã da década de 1990 dentro 

de um processo de transformação de valores identitários da geração de 1968 para a de 1990.  

Ainda como forma de expressão linguística de reação à imposição camuflada do advento 

político da exacerbação do sistema econômico capitalista, o movimento da Literatura Pop alemã 

da década de 1990 utiliza essa língua de uso do cotidiano em conjunto com o recurso linguístico 

da ironia para expressar, indiretamente, as realidades da década e provocar o público para a 

interpretação do que está escrito. A ironia é utilizada, dessa maneira, “como um tipo de 

comunicação de forma indireta” (PARK, 2000, p. 167, tradução nossa) para incentivar os 

leitores a encontrar um significado no que está escrito “quando essa proposição não tem sua 

origem no significado convencional das expressões usadas” (PARK, 2000, p. 7).  

Durante a interação face a face, o falante dá claros sinais extralinguísticos de que a 

proposição irônica tem a significação contrária ao que foi literalmente dito, como por exemplo: 

muda o tom da sua voz, sorri, olha ou faz uma expressão facial diferente da não esperada no 

contexto da interação, etc. Em um texto escrito, porém, os autores desta literatura não-canônica 

intencionam, ao utilizar o recurso da ironia, criticar e ridicularizar, indiretamente, a realidade 

política e industrial de exacerbação capitalista da globalização da década de 1990. Neste caso, 

a ironia é descoberta por intermédio de outros sinais que estão implícitos no texto: os leitores 

reconhecem, por identificação social e cultural como cidadãos dentro deste momento histórico-

político, as realidades do contexto em que vivem e associam seus conhecimentos de vida em 

sociedade para compreender que os autores querem dizer o contrário do que está realmente 

escrito. Há a possibilidade clara para os leitores de reconhecimento da identidade social caótica 

de transformação influenciada por mudanças político-econômicas, o que transforma o ambiente 

cultural em que vivem os autores e leitores e que origina a identidade social pós-moderna da 

década de 1990 em um processo de desestruturação e de reestruturação, em conjunto com a fase 

tecnológica de desenvolvimento das mídias da televisão e do computador. 

A Indirektheit61, enquanto fenômeno de expressão linguística característico da ironia, 

analisa o fato de “como o entendimento é possível no âmbito da comunicação, apesar de existir 

uma certa inadequação semântica e contextual da expressão indireta [...]”, e ainda, “como o 

entendimento intersubjetivo entre o falante e o ouvinte não é finalmente em geral ameaçado  

apesar da fala indireta” (PARK, 2000, p. 2).  

                                                           
61 Forma de comunicação indireta. 
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No senso comum, porém, a forma de comunicação indireta nada mais é do que a 

explanação de uma expressão literal “x”, quando o falante ou escritor, na realidade, quer dar a 

entender “y”. O falante ou escritor não diz claramente o “y”, e, o ouvinte ou o leitor, deve 

interpretar o que se quis dizer de acordo com associações de conhecimentos de mundo que 

adquiriu durante sua experiência de vida interacional em sociedade e de acordo com o contexto 

situacional regido muitas vezes por formas de comportamento convencionalizadas e entendidas 

como “normais” dentro da sociedade. 

Com esse comportamento linguístico de se evitar a expressão clara direta com o objetivo 

de insinuar um significado outro, que permanece implícito na estrutura sintática e lexical da 

língua, é perceptível que a Indirektheit:  

 

não é uma função do sistema linguístico, mas é um fenômeno de comunicação 

específica que surge apenas através da utilização de meios linguísticos. Esta 

forma indireta não é definível linguisticamente por formas gramaticais, mas 

apenas é explicável adequadamente por intermédio da competência 

comunicativa, dos sistemas de conhecimento bem como da capacidade dos 

participantes do processo de comunicação de reconhecimento (da fala 

indireta) [...]. A forma indireta é [...] basicamente um produto do uso da língua 

em uma situação comunicativa concreta, e não uma característica da língua 

(em si).   (PARK, 2000. p. 7) 

 

Dessa forma, o falante dá a entender o que ele quer dizer, sem dizer literalmente. Há um 

sentido implícito na fala indireta que é a chave da significação a ser interpretada para que a fala 

indireta surta efeito enquanto forma de comunicação. Apenas de acordo com seus 

conhecimentos de mundo a respeito de dado assunto, o ouvinte ou leitor consegue fazer 

associações e reconhece o que o fala indireta quer dizer, no que decifra o significado além das 

simples estruturas gramaticais presentes na língua.  

Com o componente da ironia como tipo dessa fala indireta, é ainda “importante fixar 

que [...] o que foi dito (indireta e ironicamente) leva o ouvinte a considerar, que existe um 

sentido comunicativo, que difere de qualquer maneira do que foi (realmente) dito” (PARK, 

2000, p.168). Por isso, “não se pode extrair a função comunicativa da ironia da semântica e da 

sintaxe das frases que são utilizadas para realizar a intencionada ação linguística” 

(ROSENGREN, 1986, p. 41, tradução nossa). A ironia como um recurso linguístico de 

significação indireta provoca o receptor da mensagem a interpretar o significado contrário do 

que foi expresso e funciona ainda, de forma simbólica, no processo de interação, por intermédio 

dos sinais extras que a acompanham. Na comunicação face a face, “há sinais de ironia de muitos 
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tipos. Pode ser um piscar de olhos, um pigarrear, voz empática, uma entonação especial, um 

acúmulo de expressões bombásticas, metáforas ousadas, frases longas, repetições de palavra” 

(WEINRICH, 2000, p. 64, tradução nossa), ou muitas outras situações contextuais como 

simplesmente um tom de voz diferente do habitual. Como uma espécie de jogo de palavras, no 

qual o falante, de certa forma, omite a mensagem que quer transmitir, mas ainda com a intenção 

clara de que o receptor compreenda o contrário do que foi realmente dito, quem pratica a ironia, 

“disfarça, certamente, mas mostra também que disfarça por intermédio dos sinais”. 

(WEINRICH, 2000, p. 63). Não há, dessa forma, uma intenção clara de esconder a verdade no 

momento em que a ironia é expressa, como ocorre no caso do ato de fala da mentira. “A 

compreensão de manifestações de ironia é, no entanto, sempre uma função de interação de 

ambos os processos: ativação de conhecimento além da própria ironia bem como interpretação 

atual da expressão, no que ambos os processos estão entrelaçados um com o outro”. (PARK, 

2000, p. 169). Para a compreensão da fala indireta da ironia, é então “ainda mais importante e 

necessário o conhecimento do contexto e o conhecimento sobre a (própria pessoa com quem se 

fala) enquanto parceira de comunicação” (PARK, 2000, p. 166). 

Na língua do cotidiano escrita, da Literatura Pop, as realidades transformadas de uma 

Alemanha reunificada e capitalista são encenadas ironicamente pelos escritores, que provocam 

o seu público a decifrar o que está escrito com teor irônico e a interpretar também as atitudes 

tomadas pelos escritores no ambiente em que eles se encontram.  

É evidente, portanto, que, após a reunificação, o Hochdeutsch é a língua reconhecida e 

utilizada pelos falantes em toda a Alemanha enquanto idioma oficial. Aponta-se aqui, ao se 

mencionar a questão da mudança na língua no movimento da Literatura Pop, para a 

Alltagssprache como forma da língua alemã de registro linguístico do cotidiano, simplificada 

na sua estrutura sintática e semântica e com marcas de ironia, em comparação com a língua 

alemã padrão. Com o desenvolvimento desta língua escrita de caráter konzeptionell mündlich62, 

de acordo com o modelo de Koch e Oesterreicher, uma nova forma de registro linguístico de 

identidade e temática popular, tanto na sua estrutura física gramatical quanto no conteúdo que 

transmite, é apresentada como uma forma de manifestação de expressão linguística. A presença 

da língua de todos os dias, daquela bem conhecida do povo na comunicação da vida privada 

não institucional e informal e facilmente reconhecida pelo povo em geral nos livros escritos da 

Literatura Pop, foi muito mais o resultado de uma transformação cultural e política dentro da 

                                                           
62 Conceitualmente oral. 
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história do desenvolvimento social alemão que influenciou o processo de comunicação em 

conjunto com o desenvolvimento da tecnologia da mídia.  

Sendo assim, as novas regras da globalização eletrônica-tecnológica que se desenvolvia 

na década de 1990 afetaram diretamente a rotina do mercado de trabalho que não mais 

continuou com sua base previsível e estável. Além disso, o grande fluxo de negócios não era 

mais submetido a qualquer tipo de fronteiras que existiam anteriormente na negociação local, 

assim como as políticas de negociação internacional do tempo e da distância. Uma nova 

realidade político-econômica veio disfarçada de novidade positiva transmitida pela mídia 

publicitária anunciante (de marcas) de produtos, que transformou o mundo em um grande 

mercado de negócios sem mais uma base (fixa) local. A existência deste mercado real e ao 

mesmo tempo virtual era ainda facilitada pela não determinação de regras impostas pelo sistema 

político de governo. A globalização ao longo dos anos 1990 apresenta-se, na realidade, como 

um processo de descentralização de poder econômico-político, que instaurou basicamente um 

clima de competição e insegurança no mercado de trabalho e gerou grande índice de 

desemprego, visto que muitas empresas não estavam em condição de competir de forma leal 

neste mercado de grande desenvolvimento tecnológico e de acompanhar o ritmo das mudanças 

pós-modernas. 

O desenvolvimento da mídia da internet como novidade tecnológica em comparação 

com a mídia tradicional da televisão, rádio e jornais, a partir da metade da década de 1990, fez 

com que ela se tornasse em pouco tempo um grande meio digital de comunicação de massa e 

divulgadora de informações durante esse panorama de mudanças. A internet uniu os 

computadores físicos em redes e promoveu gradativamente uma globalização também cultural 

que funcionou como uma revolução da transmissão da notícia, da informação, de 

conhecimentos de todo tipo, além de estimular, por meio da nova linguagem sedutora da 

publicidade, um consumo crescente de produtos mesmo em tempos de instabilidade político-

econômica.  

Através do uso do computador off-line e, mais tarde, da sua conexão com a internet, 

foram modificados os parâmetros das regras de convivência social, pois através dela foi 

inaugurada a novidade de um mundo virtual, um mundo não-real, mas que se projetava para a 

realidade de todo o dia, do cotidiano de todo e qualquer cidadão, e passava, dessa maneira, uma 

impressão de vida real, um sentimento de proximidade e de nunca se estar só.  

A internet seduzia com todas as possibilidades de interação virtual que poderia oferecer 

de forma eficaz e, inaugurava, através do seu poder de comunicação enquanto mídia uma nova 
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maneira de expressão linguística, sem que os cidadãos da época tivessem tempo de adaptação 

a essa transformação que os afetava diretamente. O desenvolvimento tecnológico aconteceu ao 

longo da década de 1990. Sendo assim, 

 

Foi ao início da década de 1990 que aconteceu o avanço crucial da rede para 

a mídia de massa de hoje, através do desenvolvimento do Hypertext Transfer 

Protocoll (HTTP) por Tim Berners-Lee no laboratório de pesquisa Cern em 

Genebra que, com o World Wide Web (WWW), criou um serviço de internet 

de fácil uso, que através da representação de textos e outros elementos 

multimídia, bem como através da possibilidade de uma ligação fácil de 

diferentes documentos (com os chamados Hyperlinks ou Links) promoveu o 

significado da internet de forma considerável. (HOERER; SIEBER, 2018, p. 

4, tradução nossa) 

 

A língua da Literatura Pop como uma língua de marca de identidade popular e ainda 

como fruto de todo esse processo histórico da globalização econômica, cultural e tecnológica, 

é a língua alemã com uma identidade transformada dentro do panorama sócio-político-cultural 

deste momento histórico. Esta língua de nova marca identitária não pretendia  transmitir a 

intenção dos seus falantes de denunciar – de forma espontânea, de fácil entendimento e de forma 

indireta –, uma sociedade transformada por influência dos traços do poderio materialista do 

neoliberalismo capitalista, mas assim o fez de forma indireta por intermédio da proposição e 

significação de sua mensagem carregada de traços de identidade da ironia que atingia o efeito 

de ridicularizar o político-social indiretamente para provocar seu público leitor a descobrir a 

realidade. 

Uma língua, enquanto sistema linguístico e abstrato, é mais do que um mero instrumento 

de comunicação. “Ela é comunicação e código entre um falante e um ouvinte. E, na verdade, é 

a respectiva língua [...] o código que é atualizado por intermédio de respectivos atos de fala, 

quer dizer, por textos falados ou escritos (WEINRICH, 2000, p. 64). O que a língua transporta 

de significado e de sentido dentro da sociedade vai além da sua estrutura física e gramatical, 

pois o que é dito ou está escrito existe dentro de uma realidade construída em um sistema social 

e cultural de valores histórico-políticos que difere de um para outra. Por meio da utilização da 

língua pelos falantes, transformações são sofridas por influência de diversos fatores de ordem 

social, cultural, econômica, política, etc. Dessa forma, pela perspectiva da sociolinguística, uma 

dada língua deve ser analisada no seu funcionamento real como fenômeno social e tomada como 

um aparato institucional de comunicação social essencial sujeita a processos de variação e de 

mudança, dentro de uma trama de significados que ocorre no processo de interação dos falantes 
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que fazem uso dela. Tomando-se, assim, esse ponto de vista, a língua coloquial carregada de 

ironia que descreve o  cotidiano da década de 1990 da Literatura Pop pode ser analisada não 

apenas como uma forma de desvio da língua alemã padrão institucionalizada, mas também 

como um fenômeno linguístico que estabelece efetivamente a real comunicação, além de 

promover a interação social de maneira mais abrangente do que a considerada língua culta, pois 

inclui o povo enquanto massa neste âmbito comunicativo ao invés de discriminá-lo pelo não 

domínio de regras gramaticais transmitidas pela instituição escolar. 

A partir da metade da década de 1990, começa-se a não mais ter acesso apenas às mídias 

tradicionais (como a televisão, jornais e rádio) como únicas fontes de informação, para darmos 

lugar ao computador com conexão à internet como “nova mídia” (HEWITT, 2007, p. 46-47). 

Isso quer dizer que através do computador e, mais tarde, da mídia da Internet, foi criado um 

novo mundo virtual cibernético de interação que poderia ser estabelecido em qualquer local 

sem que alguém precisasse se deslocar fisicamente ou até mesmo revelar sua identidade real. O 

computador começou como uma novidade tecnológica que começou a fazer parte da vida 

cotidiana das pessoas que, primeiramente, o utilizavam como um substituto para a máquina de 

escrever, isto é, como forma de trabalho e de lazer. Conectados à grande rede que realmente 

tinha o poder de globalizar, as pessoas se relacionavam umas com as outras e trocavam todo 

tipo de informação em um processo intercultural crescente, que tornou o mundo pluralizado em 

sentidos e significados. 

Neste novo mundo virtual fascinante da internet, foram criadas páginas de apresentação, 

as chamadas Homepages, também chamadas de Websites. A partir deste momento, e também 

com as salas de bate-papo virtuais denominadas chats, surgiu posteriormente uma plataforma 

na internet que tornava possível a publicação de materiais próprios, de modo que estes materiais 

fossem uma apresentação livre de acordo com os desejos pessoais do autor: o denominado 

Weblog – “um site da internet que recebe regularmente novos registros” (AINETTER, 2006, p. 

21, tradução nossa) e que “documenta o comportamento de navegação na internet do respectivo 

internauta” (AINETTER, 2006, p. 10) – como um grande canal e plataforma midiática de 

expressão do “eu” de qualquer pessoa-autor que deseja escrever e compartilhar publicamente 

na internet. 

A “palavra inglesa ‘log’ significa “diário. O weblog, portanto, apresenta-se como um 

tipo de homepage ou website que funciona como se fosse, concretamente, um caderno físico 

em branco a ser preenchido com a expressão pessoal do autor, no qual as postagens são 

ordenadas em ordem cronológica de datas e ainda complementadas com indicações de links.  
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Neste tipo de caderno virtual, o sujeito-autor registra não apenas acontecimentos do cotidiano 

e divagações pessoais a respeito de qualquer coisa que seja importante para ele, como também 

suas impressões e visões próprias de mundo. “Weblog, portanto, é uma espécie de diário 

mantido na internet” (HEWITT, 2007, p. 9, tradução nossa), no qual o ato da escrita em si se 

modifica na sua essência comunicativa social, pois, “o ato de blogar representa uma maneira 

especial de escrever através da comunicação direcionada ao mesmo tempo para dentro 

(conversa própria reflexiva) quanto para fora (representação própria pública)” (AUGUSTIN, 

2015, p. 56, tradução nossa).   

Ainda diferentemente das homepages “normais”, os weblogs se manifestaram ainda 

como um canal de comunicação gratuito, de fácil manuseio e como atividade democrática de 

expressão das opiniões, pensamentos e impressões de um dado autor que deseja revelar sua 

identidade com quem quer que deseje. O sujeito-autor é identificado enquanto escritor de um 

blog como um blogueiro que escreve sobre assuntos de seus interesses para um público que, 

comumente, partilha dos mesmos interesses que os seus.  

Os leitores de determinado blog o acessam por interesse pela leitura e por uma possível 

identificação pessoal com as temáticas tratadas pelo autor, fato este que promove uma interação 

virtual entre pessoas que provavelmente não se conhecem fisicamente, mas que se relacionam 

mesmo assim com uma identidade de internautas que buscam espontaneamente fazer parte de 

uma teia de comunicação digital. Nesta forma de comunicação virtual não é necessário existir 

a simultaneidade da troca de informações ou expectativa de que isso ocorra, como ocorre nos 

chats, nas denominadas salas de bate-papo, por exemplo. Outra característica de identificação 

é justamente o fato de a comunicação nesta plataforma midiática ser uma “comunicação 

unidirecional” (SCHLOBINSKI; SIEVER, 2005, p. 73, tradução nossa): o autor não espera 

sempre por um comentário, e o leitor nem sempre comenta o que leu. A liberdade de expressão 

é marca da identidade que os internautas desejam deixar transparecer. Mesmo assim, o que é 

escrito é mais que um simples registro, pois é algo publicado online e que se torna também um 

objeto de valor para o autor por ser sua produção própria, por ser, então, uma narrativa com 

traços da identidade de um internauta-autor-blogueiro que expressa e divide suas experiências 

publicamente na internet. 

 Segundo Hugh Hewitt (2007), “os blogs são mais um resultado do desenvolvimento 

dos meios de comunicação que vem acontecendo desde o século XVI”, pois um evento 

revolucionário de alcance mundial como esse não acontece de um dia para o outro, mas é sim 

resultado de uma cadeia de acontecimentos que culminam em uma inovação de grande porte. 
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Cada acontecimento de repercussão histórica é resultado de outros que o precederam e que 

formam uma raiz histórica comum. Assim aconteceu também com o surgimento e 

desenvolvimento da internet como grande mídia digital que possibilita o acesso a informações 

e comunicações ilimitadamente:  

 

No início da década de 1980, [...] a internet era utilizada exclusivamente para 

fins militares e na pesquisa acadêmica. Mas isso mudou abruptamente no ano 

de 1989 com o surgimento do World Wide Web (WWW). Com o WWW, a 

internet foi usada pela primeira vez em âmbitos privados bem como 

comerciais (VON DRATELN, 2016, p. 9, tradução nossa). 

 

             A plataforma dos blogs é, dessa forma, um novo ambiente cibernético de comunicação 

que se desenvolve através da mídia do computador conectado ao sistema de redes interligadas 

da internet. “Na metade dos anos 1990, os blogs eram apenas Journale63 que uniam e 

comentavam páginas da internet” (AINETTER, 2006, p. 19). Foi apenas quando o Software 

“Pitas” entrou no Mercado, em julho de 1999, é que leigos tiveram a possibilidade de “blogar” 

(AINETTER, 2006, p. 18).  

Mais para o final da década de 1990, a mídia tecnológica-eletrônica da internet em 

conjunto com a dos blogs se desenvolve consideravelmente. Por intermédio do computador 

como aparelho físico e intermediador, a internet acelera a comunicação em âmbito global e 

transforma a rotina da sociedade mundial com uma nova forma de comunicação como resposta 

a toda a velocidade do sistema de informação. E, então, como parte desse desenvolvimento, “no 

ano de 2000, o sistema de gestão de Weblog Greymatter foi desenvolvido, que pela primeira 

vez possibilitou a hospedagem de um blog no próprio servidor. Com isso, as barreiras 

tecnológicas caíram definitivamente, o que resultou um aumento rasante do número de weblogs 

na rede (AINETTER, 2006, p. 19). 

Com todo esse desenvolvimento, “novas tecnologias na transmissão de informação 

produziram mudanças radicais nas hierarquias de poder até então existentes” (HEWITT, 2007, 

p. 94), a ponto de exercerem grande influência na percepção de mundo e no comportamento 

das sociedades do mundo todo. O poder de alcance da internet alterou as estruturas conhecidas 

do antigo mundo baseado no mercado local, de base fixa. 

A identidade da plataforma dos weblogs como uma identidade digital carrega certas 

características próprias que a identifica como tal. Isso quer dizer que o blog possui um formato 

                                                           
63 Tipo de jornal diário. 
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definido que, de certa forma, o sistematiza e o identifica. Primeiramente, a criação de um é 

gratuita e a plataforma não oferece em si dificuldades no manuseio para a criação de uma 

página, pois conhecimentos técnicos não são necessários. Existem passos a serem seguidos para 

a criação da página, mas que respeitam a criatividade do autor blogueiro, e não são em si 

obrigatoriedades que determinem qual conteúdo seja postado e de que forma. Os blogs são 

escritos, ainda, em uma ordem cronológica de acontecimentos e são arquivados, de forma que 

podem ser acessados posteriormente pela data desejada. Através das postagens, são indicados 

links pelo blogueiro-autor, o que permite que o blogueiro-leitor continue a ler mais sobre o tema 

comentado ao clicar no link, o que o conduzirá para outra homepage. A interatividade é 

crescente dentro de uma plataforma que não apenas abre espaço para a escrita de textos, mas 

também para a postagem de vídeos, fotos, etc.  

No mundo globalizado pós-moderno, o espaço virtual se projeta para o real e o 

transforma a ponto de modificar o seu significado conhecido, pois este começa a ser percebido 

de forma diferente. As percepções humanas se modificam com a interação online oferecida pela 

mídia eletrônica cibernética, o que possibilitou uma aproximação e mistura de diferentes 

culturas que estão espontaneamente em contato virtual-real sem a barreira do tempo, da 

distância e de enormes gastos financeiros para a efetivação do processo comunicativo. A 

comunicação eletrônica, ao influenciar diretamente a percepção das pessoas do mundo ao seu 

redor, iniciou também um processo de digitalização da identidade das pessoas que não eram 

mais apenas cidadãs em uma sociedade física, mas também internautas.  

 Na plataforma dos blogs, os internautas blogam e, por meio desse processo de escrita 

espontânea e autêntica no estilo de narrativa, assumem uma nova identidade como blogueiros. 

“Com e por meio das mídias, os indivíduos prestam um trabalho de identidade” (AUGUSTIN, 

2015, p. 62), de uma identidade multifacetada e criativa frente a todas as inúmeras 

possibilidades de troca de informação e de interação. Segundo Augustin, 

 

através do nosso uso das mídias expressamos certo estilo de vida e 

pertencimento a grupos sociais. Através do uso e consumo de determinadas 

mídias mostramos para a outros quem nós somos e como nós somos, quer 

dizer, como nós queremos ser e ser percebidos. Através de produtos da mídia 

podemos trabalhar na nossa representação própria, ser reconhecidos e, com 

isso, prestar um trabalho de identidade. (2015, p. 62) 

 

           A partir da metade da década de 1990, de fragmentação e desorientação identitária, 

abriu-se, com o início e rápido desenvolvimento da revolução da comunicação eletrônico-
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tecnológica, um mundo novo para a geração jovem desta época que tinha que se adaptar não só 

ao advento político da reunificação em si, mas aos efeitos do fenômeno da globalização e de 

todas suas novidades desestabilizadoras da ordem conhecida do século XX. Como última 

década deste século e década de transição para o século XXI, muitas novidades transformaram 

drasticamente a visão de mundo que se tinha até aquele momento e desestruturaram a concepção 

de identidade única e imutável que sempre pareceu existir desde a época do movimento do 

Iluminismo. 

A geração de 1990 é a primeira geração de jovens que foi reunificada por um selo 

político de grande marco histórico. A integração da Alemanha Oriental à Ocidental foi seguida 

de uma profunda necessidade de adaptação de valores que colidiam entre si, dando origem a 

um tipo de sentimento que Stuart Hall denominou como “crise de identidade” (HALL, 2011, 

p.7). Cidadãos da antiga Alemanha Oriental, emocionalmente abalados com o fim de sua 

identidade nacional de alemães da Alemanha Oriental, denominavam-se como Bürger zweiter 

Klasse64 e deixavam transparecer, a princípio, um profundo sentimento de inferioridade, por 

terem vivenciado o declínio do seu sistema político socialista e terem sido, - sem alternativa de 

escolha -, submetidos ao regime capitalista e terem que adaptar seu comportamento social ao 

da nova ordem político-econômica imposta a eles. 

De certa forma, a designação identitária de “geração Golf” pelo movimento da 

Literatura Pop à geração de 1990, prestou certa contribuição para que a fragmentação de ordem 

emocional e psicológica entre Ost (DDR) e West (BRD) continuasse, pois a manifestação pop 

literária e linguística de 1990 nada mais é do que um movimento realizado dentro do espaço 

geográfico que comportava o espaço de Westdeutschland 65 antes da queda do muro.  Logo após 

a reunificação, ainda havia entre as duas nações recém reunificadas certo estranhamento devido 

a suas formas de vida social, cultural, política e econômica completamente diferentes entre si. 

Por conta do sentimento confuso de adaptação, houve um clima de grande instabilidade na 

identidade sociopolítica, ou seja, houve um clima inconsciente de procura por uma nova 

identidade como nação alemã que teria que ser formada em uma tentativa solidária e conjunta. 

Somando-se a essa questão de confusão identitária como povo alemão que assolava a 

geração de 1990, o próprio regime econômico capitalista da BRD foi ainda reestruturado com 

a novidade da implantação do regime de capitalismo de cunho neoliberal por meio desta nova 

                                                           
64 Cidadãos de segunda classe. 
65 Alemanha Ocidental. 
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forma essencialmente capitalista de globalização econômica que inaugurava um mercado 

internacional sem centro físico, local.  

A língua do cotidiano da Literatura Pop assumiu a responsabilidade de transmitir os 

significados e sentidos dessa nova realidade de sistema de valores fragmentados e de noções de 

identidade “em crise”, isto é, em processo de desconstrução para uma possível reconstrução, 

que servisse de parâmetro para o estabelecimento de uma nova identidade para a nova ordem 

mundial que se formava. De uma língua literária institucional canônica, passou-se para a 

realidade de uma língua literária falada com a forma e o conteúdo que fazem parte do cotidiano 

da década de 1990 e que fosse capaz de descrever a realidade confusa, instável e desordenada 

da passagem do século XX para o XXI, passagem na qual a Alemanha surgia como reunificada 

e em início de processo de um novo processo globalização. 

Essa é a Alltagssprache que descreve as realidades do cotidiano da década de 1990, da 

Literatura Pop, que critica indiretamente por intermédio da ironia, que provoca interpretações 

e que veicula profundas transformações desta década. É esta língua também que é a utilizada 

mais tarde no espaço virtual midiático dos blogs. Conforme, Sylvia Ainetter (2006, p. 54), 

“Blogs são popliterários”, pois também “outras características da Literatura Pop, como cita 

Ullmaier66: gíria e Szenesprache67, que são reproduzidos estilisticamente pela velocidade dos 

acontecimentos, descontração, espontaneidade, sonoridade, expressividade e brevidade; 

deixam-se transferir para o estilo de weblog” (AINETTER, 2006, p. 51). 

Por intermédio desta língua espontânea e desinstitucionalizada, mas utilizada em 

ambiente institucional literário formal, para depois ser utilizada no mundo informatizado da 

mídia; isto é, por intermédio desta língua que ridiculariza uma realidade artificial de consumo 

capitalista com a utilização da ironia como artifício indireto e que provoca o leitor ao ato da 

interpretação, uma nova forma de desvio e de manifestação de expressão linguística de 

descrição do cotidiano de 1990 surge enquanto forma de língua, comparada à língua alemã 

literária padrão da literatura de prestígio canônico. 

No tempo histórico-político da juventude da geração de 1968, da dos seus pais, a 

identidade social era percebida como uma expressão coletiva de características padronizadas 

que mais ou menos se mantinham constantes, isto é, eram de certa forma previsíveis. Na época 

da juventude da geração de 1990, por outro lado, a instabilidade foi a principal característica 

                                                           
66 Johannes Ullmaier, no livro: Von Acid nach Adlon und zurück: eine Reise durch die deutschsprachigen 

Popliteratur. 1. Auf. Mainz: Ventil-Verlag 2001. 
67 Termo coloquial para designar língua de um grupo de pessoas em um determinado ambiente social. 
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que passou a ser o padrão atual de identificação social. A mudança de valores morais na 

sociedade e mudanças de mentalidade e forma de perceber o mundo a sua volta são 

determinantes na comparação de comportamentos entre a geração de 1968 e a de 1990. Ambas 

as gerações produziram Literatura Pop por intermédio de uma língua e formas de expressão que 

conferiam características de identidade a esse movimento, que surgiu, porém, em ambos os 

casos, de forma diferente. Dessa forma, as duas gerações de pais e filhos vivem momentos de 

identidade que se encontram e se desencontram. 

Identificar é, na realidade, uma necessidade humana de ordenar e classificar o 

pertencimento de pessoas a certo grupo, bem como de definir suas funções na sociedade. Assim, 

com o nascimento de um indivíduo, há logo em seguida o registro oficial do seu nascimento 

como a primeira documentação de sua identidade: ele recebe um nome próprio a ser 

complementado pelo nome de família. A certidão de nascimento é o primeiro documento que 

identifica o indivíduo como parte da sociedade. O segundo documento oficial é recebido alguns 

anos mais tarde: o cadastro para expedição da cédula ou carteira de identidade. Tanto a certidão 

de nascimento quanto a cédula de identidade são documentos que comprovam a existência 

física real do ser social enquanto membro e participante do mundo social, e o identifica deste 

por meio do seu nome próprio e do nome de sua família. Ainda no decorrer da vida, os 

indivíduos preenchem muitos formulários de identificação com seus nomes como foram 

registrados institucionalmente na certidão de nascimento. A partir da época da juventude, os 

indivíduos serão ainda identificados pelas funções que exercem na sociedade e pelos grupos de 

interesse a que pertencem. Por fim, na idade adulta, a profissão exercida passa a ser a forma de 

identificação social mais utilizada, pois identifica a função social do indivíduo, quer dizer, 

identifica o trabalho que ele presta à sociedade. Ainda por muito tempo, o critério de 

identificação se baseava na classificação de pertencimento a uma religião, na nacionalidade, na 

cor da pele, na questão do gênero, e até mesmo na questão das preferências sexuais. Estas, em 

tempos pós-modernos, não são mais utilizadas como maneira oficial de identificar qualquer 

pessoa. 

A pergunta “quem é você?” pode apenas ser respondida dentro de um contexto social. 

Dependendo de onde se está e o que se está fazendo, essa pergunta é respondida diferentemente. 

Isso por que o indivíduo não tem apenas uma identidade fixa – além daquela fixa dos 

documentos de certidão de nascimento e de cédula de identidade. O indivíduo exerce várias 

funções sociais dentro de uma sociedade que está, também, constantemente em processo de 

mudança. Por meio de diversos movimentos históricos de profunda marca identitária de cunho 
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político, e ainda por mudanças de valores, regras e normas de convivência, a sociedade vai se 

modificando em seu modo de percepção do mundo, em suas reações e em seu comportamento 

quase de forma “camaleônica”. Nos tempos pós-modernos atuais, o valor da identidade fixa se 

perdeu, frente à realidade de que a identidade é um fenômeno social em constante 

transformação dentro de toda uma pluralidade cultural desencadeada pela globalização. Por 

meio da miscigenação cultural, há comunicação não apenas em um mundo de negócios sem 

barreiras de tempo, distância e enormes gastos para a comunicação; mas também em um mundo 

tecnológico-eletronicamente conectado à mídia da internet. O grande avanço digital dos meios 

de comunicação multimídia, que ia se desenvolvendo a partir da metade da década de 1990, 

exerceu grande influência na percepção da identidade tanto individual quanto de conjunto. A 

identidade, como fator de determinação da posição social ocupada pelos cidadãos, manifestava-

se em uma linguagem formal padronizada com moldes fixos e precisos. Na pós-modernidade, 

experimentou-se o novo gosto da globalização de característica neoliberal, que modificou as 

estruturas econômicas e políticas juntamente com padrões sociais e influenciou, com isso, o 

mundo dos negócios, o mercado de trabalho e toda e qualquer denominação ilusória de 

identidade (fixa) anterior. Uma nova identidade estava se desenvolvendo a partir da 

desconstrução da ideia de uma identidade única e da posterior construção de uma identidade 

globalizada. 

A década de 1990 foi a de transição para o século XXI, na qual essa “confusão” 

identitária veio à tona. Foi exatamente uma década de procura por novos valores de definição 

de identidade, frente ao desmoronamento dos anteriores, e de tentativa de adaptação a uma outra 

ordem mundial capitalista não conhecida, acentuada ainda mais com a noção de competição e 

de negócios sem barreiras. Neste dado contexto social transformado, a língua do cotidiano da 

década de 1990 da Literatura Pop se desenvolve e documenta historicamente a adaptação da 

sociedade às novas mídias digitais e ao novo padrão social capitalista. Manifestada em um 

campo formal como o da literatura, apresenta-se como uma ruptura canônica por intermédio da 

espontaneidade de uma língua acessível à massa. Com sua característica de despreocupação 

com formalidades típicas da língua escrita na forma e no conteúdo como marca identitária 

central, essa língua abre as portas para ser efetivamente utilizada mais tarde no ambiente virtual 

dos blogs. Nesta plataforma, a manifestação linguística informal da Alltagssprache da década 

de 1990 encontra um espaço democrático de interação em que esta troca é realizada em plano 

cibernético, mas as influências dessa troca online se manifestam especialmente no plano físico 

real, na rotina dos cidadãos, e a influenciam diretamente.  
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Os blogs são esses espaços públicos virtuais escritos comumente com a língua do dia a 

dia, que começam a surgir a partir da metade da década de 1990:  

 

Em 1997, já eram conhecidos entre 30 a 40 Blogs ou Diary68 na área onde 

alemão é falado. Carola Heise [...] foi uma das primeiras blogueiras que fala 

alemão. Ela fundou também em 1997 um círculo da Web que existe até hoje, 

mas que, no entanto, não é mais gerenciado por ela. (AINETTER, 2006, p. 19) 
 

Ainda como páginas criadas na internet de forma gratuita que promovem uma 

democratização da comunicação, a plataforma oferece a possibilidade de uso como um espaço 

para a expressão escrita de reflexões pessoais de qualquer internauta, como um espaço que 

serve de ponto de encontro virtual para a troca da manifestação da individualidade com uma 

coletividade indeterminada. Devido a suas características de apresentação e de forma de 

narrativa, Ainetter (2006) fala da possibilidade de o weblog ser considerados um “gênero” (p. 

9), que construiu um tipo “de língua de blog” (p. 18) e ainda enfatiza que: Se alguém deseja 

atribuir os weblogs a uma corrente, eles se associam à Popliteratur69 (p. 19), pois “Ullmaier 

apresenta também como critério para a Literatura Pop a multimedialidade. Só essa característica 

sozinha já é um indício de que os weblogs são para serem atribuídos a essa corrente (literária)” 

(p. 53). 

São muitas as motivações que podem levar o indivíduo a blogar, mas, principalmente, 

o blogueiro deseja encontrar um canal de comunicação, de expressão de sua individualidade, 

ele deseja comunicar algo de si, de sua identidade como cidadão, internauta, ou, simplesmente, 

como uma pessoa comum. Como se estivesse escondida atrás de um monitor de computador, 

sem ter que aparecer fisicamente ou mostrar seu rosto, e ainda com a liberdade de escrever o 

que deseja e como deseja, sem obrigatoriedades e regras típicas da sociedade para seguir, a 

geração de 1990 encontrou nos blogs uma maneira livre de se expressar. Pela sua livre narrativa, 

o blogueiro-autor do fim da década de 1990 encontra um novo mundo (virtual) de manifestação, 

e faz nessa nova plataforma uma representação própria dele mesmo a ser apreciada por outros 

blogueiros que são, em sua maioria, pessoas desconhecidas. Tanto a imagem que ele faz de si 

mesmo enquanto ser social, quanto as suas necessidades emocionais, são transmitidas durante 

o processo da narração e se tornam de livre acesso através da publicação. Essas narrações são 

mais do que meros registros pessoais, elas têm um significado simbólico social, pois “servem 

                                                           
68 Diários. 
69 Literatura Pop. 
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como mídia central para a construção da identidade” (AUGUSTIN, 2015, p. 62). O ato da 

escrita nesta plataforma funciona, então, como uma estratégia cognitiva de representação de si 

mesmo sem que se preste atenção diretamente no teor de verdade das afirmações dos seus 

textos. 

“Os weblogs se destacam pela sua forma híbrida”, que proporciona aos internautas a 

possibilidade de “lidar com diferentes papéis e exigências dentro de uma mídia” (AUGUSTIN, 

2015, p. 90). Além disso, esta plataforma não se limita a tratar de tópicos definidos, mas 

comporta uma “pluralidade temática” (AUGUSTIN, 2015, p. 91) apresentada por uma 

“oralidade e dialogicidade simuladas” (p. 92). A forma de língua adotada para a escrita é a de 

tentativa de expressão de um “eu” em processo contínuo e inconsciente de construção de sua 

identidade, por isso a língua varia de um padrão formal para um coloquial, com um tom de 

proximidade às atividades rotineiras mais simples do cotidiano, que tem a característica básica 

de ser facilmente compreendida em sua estrutura comunicativa. Neste espaço virtual 

“blogalizado” dentro do mundo virtual da internet, a expressão linguística torna-se, então, 

imprevisível em um ambiente virtual no qual a “língua é muito parecida com a língua falada. 

Encontram-se expressões dialetais, gíria, termos técnicos e sobretudo língua coloquial”. 

(AINETTER, 2006, p. 50) 

Os weblogs seduziram uma geração que estava habituada apenas com produtos 

eletrônicos de sinal analógico. A geração dos jovens de 1990 experimentou várias novidades 

no período de transição de um século para outro e pode ser considerada como uma geração de 

“imigrantes digitais” (SCHAAR, 2015, p. 7, tradução nossa), pois seus integrantes nasceram 

em um mundo dominado pela tecnologia analógica e foram crescendo paralelamente com o 

desenvolvimento do mundo em processo de digitalização. Dessa forma, as plataformas de blogs 

surgiram como uma consequência natural desse desenvolvimento digital em que os internautas 

de todo mundo desejavam se expressar democraticamente e usufruir de toda a tecnologia da 

informação. Estes são virtuais, mas reconhecidos pelos blogueiros como vida real pelo seu 

poder de materializar a forma abstrata do que se queria comunicar para um público ilimitado. 

Com eles, manifestou-se uma nova identidade digital que aflorava do íntimo dos blogueiros por 

meio do processo libertador da escrita: uma identidade digital de internauta e de blogueiro. 

Com a dissolução da DDR, a geração oriental de 1990 se libertava da ditadura, de 

censuras e do controle, e começava a experimentar a democracia em todas as suas 

possibilidades, assim como com o desenvolvimento na área tecnológica da informática. O poder 

da internet como principal ferramenta multimídia acentuou ainda mais a ideia de liberdade de 



 

84 

 

expressão, mas uma expressão na qual não há a necessidade de deslocamento físico. O grande 

avanço da era analógica para a digital criou uma nova geração, isto é, uma “geração de solitários 

totalmente conectada em rede” (SCHAAR, 2015, p. 33).   

Os blogs, dentro do universo do rasante desenvolvimento eletrônico-tecnológico-digital, 

criaram a oportunidade de manifestação de uma nova identidade globalizada, de passagem de 

século e de grandes transformações histórico-políticas, que foram marcantes para o panorama 

sociocultural da década de 1990. Além de terem sido considerados, no momento de seu 

aparecimento, como uma espécie de diário eletrônico eles servem como um veículo publicitário 

de baixo custo para a apresentação de produtos e estímulo do consumo que podia ainda ser 

utilizado como uma espécie de propaganda “boca-a-boca” virtual, em que as informações 

estavam à disposição na internet para serem acessadas em qualquer tempo, até mesmo no tempo 

livre dos internautas. Eles vinham como uma novidade digital que ofereciam à geração de 1990, 

ao fim desta década e no início da de 2000, inúmeras possibilidades de expressão e manifestação 

de opiniões por meio de sua plataforma de livre uso.  

 No processo da leitura, os blogueiros leitores acessam um mundo de experiências 

construído por um blogueiro autor “x” que transmite muito de si por meio, até mesmo, das 

palavras que seleciona durante o processo de narração de seu texto. Em um plano abstrato, 

como neste mundo virtual, há o real encontro de pessoas físicas, intermediado pelo aparelho de 

computador e pelo sistema de redes da internet. Os blogs promovem uma real interação social 

em um ambiente virtual que simboliza, por meio de uma nova língua escrita coloquial com 

características da oralidade e da indicação de outros links, uma busca por pontos de 

identificação em comum. 

Na realidade, a língua informal na sua essência, a típica da expressão na Literatura Pop 

e alguns anos depois, nos blogs, é aquela primeira usada no âmbito da comunicação do 

cotidiano e que só mais tarde é modificada pela instituição escolar tradicional para a da norma 

gramatical culta, assim como afirma Marcos Bagno (2007, p. 51): “do ponto de vista da história 

de cada indivíduo, o aprendizado da língua falada sempre precede o aprendizado da língua 

escrita”. Nesse sentido, por ser a língua culta um objeto de dominação e por agir como um 

espelho de uma sociedade elitizada e institucional, por meio desta é que se manifesta o aspecto 

dominante e sua estrutura morfológico-sintática é a aceita como “normal”, ou seja, como uma 

forma modelo de expressão de comportamento, de referência obrigatória e perpetuada pelo 

ensino tradicional das gramáticas normativas nas instituições escolares. A forma padrão de uma 
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língua é, dessa forma, tomada como língua de prestígio e que deve(ria) ser utilizada como 

identidade de língua oficial. 

           As novas marcas de identidade coloquial da língua da Literatura Pop da década de 1990, 

expressam exatamente uma ruptura dessa hierarquia linguística imposta socialmente como 

exemplo do certo a ser seguido. A língua, enquanto “uma instituição social e com seu caráter 

adaptativo como código de comunicação”, expressa valores sociais dentro de um “contexto 

situacional, da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de comunicação” 

(CEZARIO; VOTRE, 2015, p. 141). Em vista dessa visão científica do que é língua, a língua 

da Literatura Pop – que funciona como introdutória da dos blogs na internet e como marca de 

identidade de uma geração pós-queda do muro de Berlim e pós-reunificação –, exprimiu uma 

nova realidade econômico-político-social através de uma língua espontânea, como forma 

simples do cotidiano. Esta língua surgia como fruto de um desenvolvimento histórico e se 

manifestava na sua coloquialidade em um momento social de confusão de identidades e de 

(tentativa de) reconstrução de novos valores. 

Os blogs prestaram uma enorme contribuição como campo de manifestação da 

tecnologia da mídia eletrônico-digital como formas de desenvolvimento tecnológicas para 

expressar essa língua coloquial típica da Literatura Pop. Por intermédio destas plataformas, a 

língua escrita adquire essencialmente traços da oralidade, traços de marcas linguísticas 

utilizadas no cotidiano, em situações informais.  

Sendo assim, dentro de uma perspectiva de interação comunicativa, ao assumir a 

identidade de internauta e blogueiro, o falante se envolve, ao blogar, em uma comunicação 

escrita virtual distanciada no aspecto físico, mas próxima na coloquialidade e na temática 

rotineira da língua usada. Com o exemplo deste estilo de escrita, foi rompida a ideia de uma 

significação sempre constante e um “processo de destradicionalização social” (AUGUSTIN, 

2015, p. 41) tem início: dicotomias como “distante” e “perto”; “culta” e “coloquial”, entendidas 

como se tivessem sempre as mesmas funções rigidamente determinadas no ambiente “sadio” 

social, misturam-se umas às outras e se despadronizam, rompendo com toda a previsibilidade 

e sentimento de permanência e continuidade da época moderna. 

Esta identidade, essa nova forma de classificação do jeito de ser e de pertencimento a 

algum grupo (de interesses), que a princípio poderia parecer caótica, estava em processo de 

formação, quer dizer, de transformação. A língua, enquanto instrumento de comunicação 

sujeito à variação constante, transmite significados na sociedade sob a influência do contexto 

social em que os falantes estão inseridos. A partir disso, os significados apenas fazem sentido 
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aos falantes em geral se estes dão conta de relatar a realidade da sociedade atual. Sendo assim, 

os significados de cada época são arquivados e documentados historicamente e, assim, 

marcados na memória social para serem lembrados como um conjunto de características que 

definam a identidade predominante daquela faixa de tempo.  

Destaca-se, no contexto de manifestação linguístico-identitária introduzido pela 

Literatura Pop, a importância histórica da década de 1990 para o estabelecimento de uma nova 

ordem mundial de transformação de valores, motivada por acontecimentos sociopolíticos de 

profunda influência na rotina cultural e social global.  A língua da Literatura Pop transportou 

todos esses novos significados sociais e os documentou historicamente. Com isso, colaborou 

para delimitar a marca de identidade social predominante da época de transição do século XX 

para o XXI.  

A identidade em si, como um elemento extralinguístico, mas que produz efeitos 

significantes na estrutura da forma e (da transmissão do) conteúdo da língua,  

 

mostra de que modo especial o indivíduo, em diferentes situações, mantém 

um equilíbrio entre as expectativas contraditórias, entre as reivindicações dos 

outros e as necessidades próprias, bem como entre a exigência de 

representação daquilo que se diferencia dos outros, e da necessidade de 

encontrar o reconhecimento de outros para sua identidade.(KRAPPMANN, 

2010, p. 9, tradução nossa) 

 

De acordo com Lothar Krappmann (2010), sociólogo representante do campo de 

conhecimento da sociologia denominado interacionismo simbólico – campo que se ocupa em 

estudar o significado da socialização em situações triviais da vida cotidiana para a formação da 

identidade nas relações humanas –, a identidade é pensada como uma categoria especial, que 

transforma a sociedade, pois “caracteriza o desempenho que o indivíduo realiza como condição 

da possibilidade da sua participação nos processos de comunicação e interação” (p. 207). 

Apenas dentro de um contexto amplo de interação social, desenvolvem-se e podem ser 

reconhecidas as identidades, aquelas que definem o “estar no mundo” do ser social em 

interação. Krappmann argumenta que “cada indivíduo já precisa de outros para pura 

sobrevivência, mas particularmente, para saber mais de si mesmo”. Ele defende ainda que, “por 

essa razão, uma renúncia a qualquer interação é impossível” (p. 25). Somente nesses processos 

de interação é que são estabelecidas as relações, as expectativas e as interpretações dentro da 

sociedade. Sendo assim,  
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adquirir identidade e apresentá-la é um ato criativo para ser realizado em cada 

situação, tendo em vista novas expectativas e levando-se em consideração 

cada identidade diferente dos interlocutores e dos parceiros de negociação. 

(KRAPPMANN, 2010, p. 11) 

 

A identidade é, portanto, algo dinâmico e mutável que se define sempre de forma 

diferente de acordo com cada processo de comunicação e interação vivenciado. 

Na concepção defendida por Krappmann (2010, p. 30) de Vorstellung von 

balancierender Identität70, parte-se do princípio de que, cada pessoa, em diferentes processos 

de comunicação, e dependendo dos parceiros de interação, comporta-se de maneira diferente 

dentro de uma sociedade que exige dela um certo tipo de comportamento de acordo com as 

normas de conduta e regras sociais. De acordo com a teoria de Krappmann, uma identidade se 

desenvolve por meio da participação de indivíduos em interações sociais, no que interações 

sociais são possíveis apenas por meio da língua e da existência de identidades que se 

manifestam no momento desta interação. As identidades e os sistemas sociais se influenciam, 

portanto, de maneira recíproca e precisam um do outro para acontecer. Para participar de uma 

sociedade, é necessário “ser” alguém ou “pertencer a algum grupo de interesses”, ou seja, é 

preciso que o ser social tenha uma forma de identificação nesta sociedade para que possa agir 

dentro dela a partir da interação com outros seres sociais. Sendo assim, na concepção 

interacionista de identidade de Krappmann, o Balanceakt71como ato de “construir uma 

identidade que aparentemente corresponde completamente às expectativas sociais [...]”, na 

realidade, “na consciência, em verdade, não pode responder às expectativas” (p. 72). Este 

Banlanceakt, enquanto tentativa de se manter o equilíbrio entre as identidades, é algo, então, 

por um lado, esperado em todo o âmbito social, mas que, por outro, está, pela sua própria 

natureza, impossibilitado de ocorrer. O ser social com sua Ich-Identität72 está imerso em uma 

soziale Identität73 que o determina simbolicamente. O ser social deve, então, encontrar um meio 

termo de equilíbrio entre essas duas identidades que, da perspectiva do senso comum, seriam 

consideradas como as mesmas. O que ocorre, na verdade, é uma espécie de “conflito 

identitário” devido à tentativa (inconsciente) constante dos indivíduos de encontrar um 

equilíbrio para satisfazer seus desejos, mas sendo que estes devem estar também em 

conformidade com as normas sociais. Assim como explica Krapmann (p. 68): “o indivíduo 

                                                           
70 A concepção de identidade que se mantém em equilíbrio. 
71 Ato de se tentar manter o equilíbrio entre coisas. 
72 Identidade do eu. 
73 Identidade da sociedade. 
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mantém o equilíbrio entre a aquisição de relações determinadas de satisfação e necessidade e a 

tentativa de realizar de forma conjunta os seus próprios desejos no processo de interação”. O 

ser social, que assume uma posição na sociedade e que por isso comporta em si as identidades 

do “eu” e a “social”, acaba por não encontrar o equilíbrio entre elas, pois esse equilíbrio não é 

possível pelas próprias determinações da hierarquia política da sociedade em si.  

Krappmann (2010) se interessa em determinar, no seu estudo de interação social, quais 

as condições que prevalecem para a formação de identidade, e em quais condições uma 

identidade tem que se afirmar em toda sociedade, afinal, “quem se é pode ser sempre apenas 

representado com a ajuda de símbolos sociais reconhecidos e exige sempre ratificação de 

outros” (p. 40). 

O indivíduo é influenciado fortemente durante o desenvolvimento do sistema social em 

que está inserido, pois tem que construir sua identidade com base em sistemas diferentes de 

normas e valores predominantes na sociedade. O ser social é identificado frente a outros seres 

que compartilham o mesmo ambiente social ao interagirem entre si. A visão de uma identidade 

única, na realidade, não existe, pois uma identidade é estabelecida em relação e em contraste 

com outras, pois os indivíduos vivem em uma sociedade que é regrada com normas e leis a 

serem convencionalmente seguidas, mesmo que não tenham consciência disso. A identidade, 

como uma suposta denominação do “eu” de um ser social, é, além de uma categoria de ordem 

social, uma categoria política, pois procura definir e delimitar o ato de “estar e ser no mundo” 

e de pertencer a uma sociedade de cultura específica, como cidadão, dentro de uma coletividade, 

ou seja, dentro da instância da sociedade submetida a regras determinadas pelo sistema político-

social.  

Ao assumir uma posição, o indivíduo é identificado como cidadão de sua sociedade, 

utiliza sua língua para manifestação de suas emoções, expectativas, desejos, necessidades. É 

essa língua que, segundo Krappmann, juntamente com sua identidade, ou seja, com seu 

posicionamento como ser social, que tem uma função intermediadora vital, pois é ela que 

estabelece a ligação, é o instrumento social através do qual o processo de interação social se 

torna possível, para que as identidades sejam articuladas no seu campo de manifestação. Pela 

articulação linguística,  

 

principalmente no meio da comunicação verbal [...], se realiza a discussão 

sobre as interpretações de situações e um confronto de ideias sobre 

expectativas mútuas entre parceiros de interação, na qual essa identidade 

procura se afirmar. (KRAPPMANN, 2010, p. 12) 
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Além disso, “transformações de identidade se realizam na forma de uma língua versátil, 

o que coloca novas terminologias à disposição” (KRAPPMANN, 2010, p. 44-45). Por meio da 

língua, a interação social é efetivada, pois ela é o instrumento por meio do qual os indivíduos 

se comunicam e interagem. Precisa-se dela para que os significados do que se quer dizer sejam 

transportados, e, assim, seja estabelecida a comunicação e a interação entre os indivíduos. 

Ainda segundo Krappmann, a língua que é capaz de possibilitar a interação social com 

eficácia é a língua coloquial, “cujos símbolos não são [...] rigidamente definidos de uma vez 

por todas [...], mas oferecem uma possibilidade maior de articulação para a interpretação” 

(2010, p. 45, tradução nossa). Na espontaneidade de forma e de conteúdo da língua coloquial, 

os falantes se sentem à vontade e, dessa forma, desenvolvem um sentimento de identificação 

com a maneira de expressão popular, o que faz com que uma situação seja descrita facilmente 

por meio de uma língua não programada e que serve como se fosse um espelho para a situação 

real que se quer reproduzir na sociedade. 

Para ele (p. 13), “a língua coloquial é dependente do diálogo [...], possui um campo 

categórico ordenado não preciso e um tipo de organização sintática que permite a conexão de 

elementos de algo proferido em diferentes campos”. Além disso, ela “é a língua na qual o 

equilíbrio da identidade do eu pode se espelhar. Ela é capaz de, na sua essência, [...] transmitir 

conteúdos de diferentes tipos. [...] Os símbolos dela oferecem espaço também para fatos não 

definitivos” (p.83), isto é, a língua coloquial, na sua simplicidade de expressão, possibilita um 

processo de associação mental livre dos falantes dentro do seu mundo social. Ela não é única e 

não transmite formas e significados fixamente delimitados, pois ela é em si livre de padrões 

institucionais rigidamente marcados e é uma marca de expressão linguística espontânea. 

Uma língua simplificada em sua essência como esta, também identificada como língua 

vulgar, língua do povo, língua cotidiana, língua comum, língua oral, língua falada etc., transmite 

a realidade do falante de maneira espontânea e despreocupada com correções gramaticais 

mecanizadas pelo sistema institucional. É ainda a língua de identificação popular, aquela que 

faz parte do cotidiano, pois é utilizada informalmente no dia a dia. Por outro lado, pelo lado 

político-hierárquico institucionalizado de poder, é também aquela língua que é marginalizada 

no meio social por ser uma língua representante da cultura do povo, cultura considerada como 

subcultura, fato que a torna desvalorizada em relação à língua padrão, à considerada como a de 

grande prestígio e valor social por ser código de comunicação de uma elite reconhecida 

institucionalmente.  
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A característica básica de identificação da coloquialidade na língua popular manifesta-

se fundamentalmente pela diferença em relação à estrutura de sintaxe fixa e delimitada da língua 

padrão com temática formal. A língua coloquial, com o seu conteúdo contextual pragmático 

livre, temas cotidianos, sintaxe não rebuscada, com uso de neologismos, de metáforas, de 

interjeições, de abreviações, de gírias, de interrupções bruscas de pensamento etc., diferencia-

se substancialmente da norma padrão culta.  

Contudo, mesmo com o prestígio institucional da língua culta, da língua padrão 

representada institucionalmente nas gramáticas normativas, é a língua coloquial, segundo 

Krappmann, que pela sua simplicidade na estrutura morfológica, sintática e pragmática, torna-

se a forma de expressão linguística adequada para expressar de modo claro, simples e informal 

a intenção dos falantes e para promover a interação e a identidade sociais. Ela é a ideal pela 

espontaneidade e facilidade de articulação, pois oferece tanto ao falante, no momento de 

comunicação, quanto para o receptor, que compreende a mensagem transmitida, condições mais 

eficientes de entendimento da mensagem transmitida. Com a língua coloquial, a interpretação 

ocorre em um panorama contextual natural de informalidade que os falantes já conhecem a 

partir de suas vivências diárias. Dessa forma, é efetivada a comunicação de forma mais eficaz 

para promoção da interação social e reconhecimento das identidades. 

Na década de 1990, esta é a língua coloquial, de descrição do cotidiano da década de 

1990, que se manifesta no novo ambiente tecnológico-digital da globalização de cunho 

neoliberal, e, mais tarde, na plataforma dos blogs, para se tornar uma língua de identidade 

popular por intermédio da qual é transmitida a realidade da geração de 1990 do lado da 

Alemanha Ocidental, que, inserida em um mercado de consumo capitalista de marca neoliberal, 

utiliza-se da língua falada e facilmente entendida pelo povo para descrever espontaneamente a 

realidade da vida não-institucional dentro do campo tradicional formal literário. 

 A Literatura Pop arquivou historicamente a realidade desta década, através de uma 

manifestação linguística não hegemônica, não prestigiada institucionalmente, mas que se 

sobressai como grande novidade de um novo modo de expressão da época pós-moderna do 

mundo globalizado. 

Em relação ao caráter de identidade das duas formas de expressão linguísticas: da norma 

culta comumente associada à língua escrita e da popular associada comumente à língua falada, 

trata-se apenas de classificar esses fenômenos de manifestação linguística como formas de 

língua distintas, mas que prestam sua contribuição no contexto específico da interação social, 

pois são possibilidades de representação e realização da língua que efetivam a comunicação. 
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São diferentes maneiras de registro linguístico dentro de uma determinada interação social. Isso 

quer dizer que, dependendo do contexto social em questão, uma deve ser adotada, ou a outra. 

A Literatura Pop, justamente em um momento conturbado de descentralização sociopolítica e 

de renovação de valores, contribuiu para trazer para o contexto formalizado do campo literário 

a reflexão de que a língua coloquial que descreve o cotidiano também é uma forma de registro 

linguístico e também pode ser utilizada como forma de expressão escrita. 

A época pós-moderna, como época de rupturas, incertezas e questionamentos, 

apresentou como característica principal a ruptura com discriminações institucionais baseadas 

em poder hierárquico elitista e apresentou uma visão de mundo modificada de uma sociedade 

que antes vivia em um tempo de linearidade progressiva e previsível dos acontecimentos.  

A globalização do tempo pós-moderno modificou, primeiramente, a estrutura político-

econômica-social. Com a mudança drástica global, um tempo de instabilidade econômica se 

instalou no mercado de trabalho acompanhado de uma ideia de desestruturação das certezas. 

Os acontecimentos da década de 1990 foram descritos, dessa forma, pela língua da 

Literatura Pop, como uma língua que carrega em si a ideologia de uma sociedade não mais de 

base de referência local, mas, mundial, e que se encontrava em um processo de erupção de 

novas identidades que surgem de forma caótica e desordenada.  

O padrão uniforme de uma identidade de uma época de mentalidade de caráter 

iluminista, construído ao longo de muitos anos pela transmissão de conhecimentos através da 

instituição escolar, perde seu caráter identitário para se transformar em uma identidade 

fragmentada de caráter pós-moderno, que precisou se adaptar às novas regras do fenômeno da 

globalização. Nesta nova concepção de identidade pós-moderna, a interação social deixa de ser 

percebida dentro de sociedades de grupos locais delimitados, ou seja, centralizados, o que faz 

com que a representação de identidade também mude quando inserida em um contexto cada 

vez mais plural de interação. Esta realidade de mudança do padrão de identidade única para 

uma identidade plural, isto é, global, é transportada simbolicamente pela língua de descrição do 

cotidiano da década de 1990 da Literatura Pop e promove a interação social desta época que 

definiu o início de uma nova ordem mundial. 

Nos capítulos seguintes, são apresentados exemplos de fenômenos linguísticos desta 

Alltagssprache da década de 1990, no contexto da Alemanha reunificada, a partir das três obras 

da Literatura Pop: Faserland, Tristesse Royale e Generation Golf. Na primeira obra, os 

instrumentos de análise são os xingamentos, que são classificados como ato de fala “expressiva” 

de acordo com a taxonomia de John Searle. Na segunda obra, é analisada a Alltagssprache 
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como língua de talkshow de encenação da ironia. Neste contexto, a ironia é vista como um tipo 

de comunicação indireta, conforme a perspectiva do autor Park. Por fim, na terceira obra, é 

analisada a Alltagssprache de citação de marca de produtos de uso cotidiano e de personalidades 

do mundo da mídia. Utilizamos a teoria da fronteira para explicitar anglicismos e neologismos 

que aparecem comumente na obra como forma de reflexo da sociedade capitalista de consumo 

da década de 1990 em início de processo de medialização. 

 

4.1 Xingamentos com valor metafórico em “Faserland” 

           

 Faserland é o título da primeira obra que marcou o ressurgimento oficial da Literatura 

Pop como gênero literário na Alemanha reunificada. Publicada em 1995, o jornalista suíço 

Christian Kracht a escreveu em uma língua de caráter informal, com traços de identidade da 

língua falada. Gerd Schank e Gisela Schoental (1976) definem língua falada como uma fala 

espontânea e formulada livremente, originadas de situações de comunicação naturais, não 

programadas; língua no sentido de utilizações de língua e não no de sistema de língua (p. 29, 

tradução nossa).  

           O livro alcançou um recorde de vendas e marcou a década de 1990 com a descrição da 

realidade desta época por intermédio do uso da língua utilizada no cotidiano, mas dentro do 

ambiente tradicional institucionalmente delimitado da língua escrita.  Faserland rompe com 

uma noção de continuidade linear no campo institucional e desestabiliza estruturas tradicionais. 

           O título da obra, portanto, não esclarece tanto o significado quanto o sentido da palavra 

que nomeia a obra, mas muito mais estimula a uma interpretação. A palavra Faserland remete 

analogicamente à palavra Vaterland, palavra que tem o significado de pátria, isto é, de país 

enquanto lugar de nascimento, ao qual o indivíduo está ligado pelo sentimento de orgulho de 

pertencimento à nação. Durante a leitura do livro, porém, pode-se depreender com essa 

interpretação do título um sentido irônico, pois a Alemanha recebeu justamente uma orientação 

de significado contrária a esse sentido de amor e orgulho à pátria. Além deste significado 

possível, a palavra que intitula a obra é uma composta construída tanto com o verbo faseln74 e 

com o substantivo das Land75, quanto com os substantivos die Faser76 e das Land77. Nos dois 

casos de palavra composta, a palavra das Land é a de base de significação, enquanto que o 

                                                           
74 Falar bobagens. 
75 O país. 
76 Fio de tecido. 
77 O país. 
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verbo faseln e o substantivo die Faser, respectivamente, exercem a função semântica de 

caracterizá-la.  

 

Sendo assim, o que poderia significar Faserland se é sabido que a palavra 

Faser pode querer dizer Garnsträhne“78(KLUGE, F. 1989, p. 204, tradução 

nossa)? Significa a composição da palavra Faserland, zerfasertes Land79? […] 

Ou é talvez assim que o componente Faser alude ao significado Faserung80, 

[...]. Ou, também é concebível, que se queira dizer: [...]: Faserland é um país 

de fachada, é um país superficial? Seria o título, portanto, o pronunciamento 

de um acerto de contas moral ou pelo menos uma indicação de um balanço 

negativo? Percebe-se que uma análise semântica também não leva para 

nenhum esclarecimento do título. (DENGLER, M. 2003, p.5, tradução nossa).  
 

            O autor já inicia no título com traços de provocação acompanhada de tom de ironia, isto 

é, com um querer dizer que funciona, na realidade, às avessas do que está realmente escrito. O 

leitor é livre para fazer suas associações e chegar a uma conclusão particular frente às 

possibilidades de significado de acordo com sua associação de conhecimentos em relação aos 

acontecimentos histórico-sociais da época da década de 1990. 

            Nesta primeira obra da Literatura Pop com o título que instiga interpretação por não 

apresentar apenas uma possibilidade de significação, a língua utilizada, além de conter em si 

características da forma de expressão comunicativa oral da população como um todo, atua como 

uma forma de veículo de novos valores, pois rompe com a visão tradicional de literatura em si, 

direciona-se, na sua temática, aos assuntos de interesse da juventude e da cultura popular, com 

a descrição de acontecimentos rotineiros que fazem parte da vida de qualquer jovem cidadão e 

que são, por isso, automaticamente reconhecidos dentro do panorama sociocultural da época. 

A introdução da Literatura Pop desconstruiu um modelo pré-estabelecido de conduta e 

comportamento orientado em valores tradicionais e despadronizou a forma de manifestação 

linguística do campo canônico da literatura. As fronteiras institucionais de delimitação entre 

culturas padrão e popular perdem força através de um questionamento de suas reais bases e 

campos de ação. Um questionamento natural sobre a importância real da manutenção de normas 

e valores morais ou de transformação destes surge como resultado de mudanças drásticas no 

panorama estrutural de um novo mundo transformado pela implantação do novo sistema da 

globalização com a proposta de igualar os antigos Estados alemães em um único sistema 

político-econômico capitalista. 

                                                           
78 Novelo de linha. 
79 País desfiado, despedaçado. 
80 Textura. 
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         Faserland é uma narrativa escrita na primeira pessoa do singular, é um relato livre de uma 

viagem realizada por um narrador não identificado, que atua na obra como um “Antiheld81, 

muito cansado para rebelião e indeciso demais” (STAHL; BUSCH 2012, p.1, tradução nossa). 

Mesmo dessa maneira aparentemente distante, devido à não identificação de quem narra os 

acontecimentos, é estabelecido um grau de intimidade e de aproximação com o leitor.  

           A viagem se inicia em Sylt, uma ilha localizada ao norte da Alemanha, atravessa as 

cidades de Hamburgo, Frankfurt (à beira do rio Meno), Heidelberg, Munique e Meersburg, e 

termina na Suíça. Não apenas detalhes de acontecimentos triviais durante a viagem são 

relatados, mas também as suas lembranças de infância e as suas impressões particulares a 

respeito dos lugares que visitava e das pessoas que encontrava. Sem dificuldade financeira ou 

qualquer outro tipo de preocupação de garantia de subsistência, e sem ter aparentemente planos 

fixos traçados, o narrador-protagonista, por intermédio de uma forma de escrita despojada, 

passa a impressão ao leitor de que se encontra em um estado interior de desorientação, mas, 

dentro desta condição, à procura de um sentido para seu estar no mundo dentro do panorama 

conturbado de grandes transformações político-sociais da década de 1990. Entre as experiências 

relatadas, está a de sua juventude que se desenrola no ambiente de festas, consumo de drogas, 

cigarros e bebidas alcoólicas e encontro com “amigos”. Nos relatos das experiências “normais” 

típicas do mundo de um jovem em fase de transição para a idade adulta, está estabelecida a 

cumplicidade do narrador com o leitor por uma língua que os aproxima em uma narrativa não 

linear e imprevisível, tornando-a não só interessante a cada momento, mas como também 

criando uma sensação de aproximação entre leitor e narrador. Aparentemente, a obra é uma 

narrativa que faz sentido dentro de um mesmo universo entre pessoas que compartilham da 

mesma realidade, isto é, entre um narrador e os leitores, que vivenciam os mesmos 

conhecimentos de mundo da atualidade em questão – coletivamente –, fato que confere a essa 

obra de ficção traços de autenticidade da vida comum através de um relato com tom semelhante 

ao autobiográfico. 

          Ainda a característica da citação constante de nomes de marcas de produtos comerciais e 

personalidades circulantes no mundo virtual da mídia, confere ao leitor um sentimento de 

identificação, de atualidade e de relação direta com o presente da sociedade de 1990. Tons de 

provocação e ironia, misturados com certo tom de escárnio e de banalização estão presentes ao 

longo de toda a obra, o que torna a recepção de Faserland de certa forma escandalosa pelo 

                                                           
81 Anti-herói, isto é, um herói às avessas. 
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público habituado aos moldes tradicionais da literatura. O narrador de primeira pessoa não 

identificado agride a estrutura social como um todo ao citar palavras consideradas como tabu 

para a época. Ele cita, ainda, termos de ataque à moral e aos bons costumes sociais e que 

rompem com um sistema de valores hierarquicamente definido como correto na sociedade. A 

obra se apresenta, dessa forma, como uma descontinuação do modelo padrão da escrita 

acadêmica, pois não continua com estruturas tradicionalmente conhecidas. Não apenas pelo 

conteúdo proposto, mas pela forma com que é escrita, a obra marca uma época de inauguração 

de uma sociedade em processo de formação de uma nova identidade de consumo excessivo, 

vítima de um sistema político-econômico que se inicia a partir da reunificação alemã e que 

continua a se desenvolver durante todo o período de transição do século XX para o XXI. 

            A verdade é que os Popliteraten82, isto é, die neuen Archivisten83(BAßLER 2005, p. 

184, tradução nossa) – os autores que produziram Literatura Pop na década de 1990 – ganharam 

um novo campo com a sua espécie de moda no estilo de escrita que promovia prazer para o 

leitor no ato da leitura e reconhecimento direto com os temas próprios da rotina popularmente 

conhecida. Na sua escrita, utilizavam a língua falada nas ruas – tanto pelos jovens em si quanto 

pela massa em geral – com seus traços de oralidade e marcas espontâneas e autênticas na 

descrição da realidade de uma época em transformação de valores e formação de nova 

identidade nacional. Com isso, eles atingem o interesse de um público da mesma idade, utilizam 

como tema principal a cultura do momento presente, e [...] fazem uma katalogische Literatur84 

que alcança e fascina um grande público (BAßLER 2005 p.186, tradução nossa). A Literatura 

Pop da década de 1990 é, dessa forma, um movimento não apenas literário em si, mas também 

histórico, cultural e, principalmente, linguístico. Manifesta-se como uma reação coletiva a todos 

os acontecimentos de ordem política que ocorreram em cadeia e mudavam a percepção social, 

pois influenciavam diretamente o modo de vida das pessoas, – principalmente a vida dos 

cidadãos alemães procedentes da ex-DDR –, que deveriam se adaptar rapidamente ao modelo 

econômico-político capitalista do novo mercado comercial internacional e com as 

consequências que este trazia para as suas vidas como, por exemplo, o clima competitivo no 

mercado de trabalho e o surgimento de uma crescente onda de desemprego. 

            Diferentes áreas de conhecimento como história, política e mídia são influenciadas pelo 

desenvolvimento da tecnologia, ciência e economia e isso produz também mudanças gerais de 

                                                           
82 Popliteratos 
83 Os novos arquivistas. 
84 Literatura de catálogo, Literatura com a função de catalogar. 
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mentalidade na sociedade. Isso influencia, por sua vez, o comportamento das pessoas e 

contribui para um desenvolvimento em outras direções. Popliteratos transmitem, dessa forma, 

um novo sentimento na literatura, que surgiu a partir do desenrolar de acontecimentos de ordem 

sócio-político-cultural influenciadores para o desenvolvimento de uma nova ordem mundial de 

base democrática em substituição à da ditadura. Ocorre, com o movimento linguístico-literário 

da Literatura Pop de 1990, uma mistura das ordens que eram tomadas, desde o movimento 

Iluminista, como fixas. A língua coloquial, isto é, “aquela que se refere principalmente à língua 

falada, cotidiana, que inclui elementos da língua alemã padrão” (KESSEL; REIMANN, 2008, 

p. 143, tradução nossa), aquela língua de todos os dias – a falada despreocupadamente em 

situações livres de controle institucional – surge como veículo de novos valores identitários 

com suas temáticas rotineiras e traços marcantes da oralidade sem que fosse mais percebida 

preconceituosamente por ser a língua não culta de acordo com regras gramaticais. Ainda mais 

com o desenvolvimento da tecnologia digital, com a introdução dos aparelhos de computador 

e de acesso à internet, a necessidade de fluidez no processo da comunicação se torna uma 

necessidade latente em um mundo capitalista globalizado que simplifica sua língua como forma 

de expressão para comunicar de forma mais rápida, eficiente e próxima da realidade do 

cotidiano da sociedade.  

          Língua oral e língua escrita estavam, antes da transição do século XX para o XXI, cada 

uma com sua marca de identidade fixa própria e em seu delimitado campo de ação. Em um 

ambiente formal, institucional e de bases bem definidas como o literário, não havia lugar para 

a língua do cotidiano (Alltagssprache), para aquela língua “entendida como não delimitada por 

regras, formalidades ou convenções, assim como ela é encontrada principalmente em conversas 

cotidianas” (ENGEL, 1974, p. 199, tradução nossa). Ambas as formas de representação de 

línguas eram consideradas como línguas de diferentes domínios e funções (DUDEN, 2016, 

p.1183, tradução nossa). Percebe-se que pela classificação identitária das duas formas de 

expressão linguística: oral e escrita, e de suas funções específicas, estava marcada uma forma 

de controle de poder institucional político. Durante a década de 1990, foram vivenciadas 

rupturas que exerceram grande influência na estrutura social. Houve o início da desconstrução 

da noção de identidades de bases fixas e um sentimento de descontentamento com a hipocrisia 

do sistema de governo que defendia a manutenção de valores tradicionais retrógrados. As 

estruturas sociais foram abaladas primeiramente no seu âmbito político-econômico com a 

implantação da forma de capitalismo da globalização que se consolida a partir da reunificação 

alemã e que traz consigo não apenas a integração da DDR à BRD, mas também a reflexão sobre 
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o valor real e sobre o significado da identidade nacional, produto abstrato produzido pela esfera 

política, como um sentimento patriótico de pertencimento a uma nação,  que parece unir o povo 

e que parece ser também bem conhecido por este pela imposição de seus símbolos políticos de 

manifestação sociocultural. Em relação a este sentimento, Stuart Hall (2011, p. 49) chama a 

atenção para o fato de que as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, 

mas são formadas e transformadas no interior da representação. Isso significa que a imagem 

que se tem de certa identidade nacional é, antes de qualquer outra coisa, uma identidade política 

idealizada, é um arranjo político de representação de uma dada cultura popular formada como 

tal por intermédio de símbolos para que esta identidade seja de tal forma percebida e aceita. 

Sendo assim, a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos – um 

sistema de representação cultural. Dessa forma, “as pessoas participam da ideia da nação tal 

como representada em sua cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica” (HALL, 

2011, p. 49). Esta forma de reflexão pós-moderna sobre a identidade nacional percebida por 

Hall se reflete na nova língua da geração de 1990 utilizada para expressar essa nova realidade 

de um tempo de grandes transformações e que, dessa forma, mistura as antigas funções fixas 

modernas da língua escrita e da língua falada, transformando-as na língua do cotidiano da 

Literatura Pop alemã que descreve a realidade de 1990. 

          A língua escrita formal, de caráter documental e conhecida como o instrumento central 

de transmissão da cultura (DUDEN, 2016, p.1182) assume, gradativamente, dentro do campo 

de hegemonia literária, ao longo da década de 1990, elementos tradicionalmente determinados 

como pertencentes da oralidade. Neste novo panorama linguístico do oral na escrita, as 

características antes determinantes de cada tipo de manifestação da língua se influenciam em 

um novo panorama comunicativo de interação.  

          Ler como se fala na vida cotidiana, assim como utilizar como temas assuntos rotineiros 

pertencentes à vida “normal” como ela realmente é, constitui a grande novidade implantada 

pelo movimento literário da Literatura Pop que traz uma nova marca de identidade linguística 

e de muitos desdobramentos para uma sociedade pós-moderna capitalista de cunho identitário 

neoliberal em processo de início e desenvolvimento.  

           A questão formal da padronização linguística típica da língua escrita deixa de ser um 

modelo a ser seguido para dar lugar à diversidade da “língua falada que é um fenômeno dividido 

de maneira múltipla e rica em variedade” (DUDEN, 2016, p.1185) que faz parte da vida de cada 

membro da sociedade. Dessa forma, na obra percebe-se uma fluidez linguística na narração 

livre e despreocupada com a formalidade de normas gramaticais institucionalmente fixas e de 
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temas literários específicos. O que é muito mais importante é a narração de forma espontânea 

de histórias da vida ordinária e impressões pessoais comuns de um narrador de primeira pessoa 

no contexto histórico da globalização de e o sentimento do narrador de compartilhar suas 

observações com o leitor que o acompanha em um processo de identificação com a temática da 

vida comum e com a língua do cotidiano próxima à realidade da língua falada informal de todos 

os dias. O livro funciona muito mais como um recorte histórico da sociedade da década de 1990, 

no qual o narrador da obra pode ser interpretado como um cidadão comum que representa a 

realidade desta época e que descreve suas sensações e impressões em uma sociedade de 

consumo no início do desenvolvimento eletrônico-tecnológico de transição para o século XXI. 

O relato da viagem em si, que em momento algum parece ser uma viagem de férias, de lazer ou 

de turismo, pode ser interpretado metaforicamente ainda como uma fuga desta realidade de 

consumo capitalista que o oprime e um desejo de se libertar desta.  

           O significado histórico-social da obra pela sua mensagem autêntica do que ocorre na 

sociedade atual da década de 1990 supera o possível significado da obra apenas como obra 

literária em si. Na época da sua publicação, foi até mesmo levantada a questão do que é e o que 

significa literatura como uma instância institucional-social a partir do surgimento da inovação 

linguístico-literária da Literatura Pop. Com o movimento de essência popular deste movimento 

como reação social, houve questionamentos e mudanças que transformaram e definiram uma 

nova ordem mundial como uma ordem de base democrática, mas de certa forma hipócrita nas 

suas proposições de bem-estar social. 

          Faserland se destaca, na sua publicação e na sua recepção por parte dos leitores, por 

descrever um suposto processo de fragmentação da identidade da referida década com seus 

valores diferentes dos das obras literárias anteriores, que foram sempre consideradas obras 

literárias de prestígio canônico dignas de serem categorizadas como “literatura”. A 

identificação desta obra como uma que marca o início de uma corrente literária de ruptura com 

a tradicional ressalta a sua marca de ser diferente, isto é, o direcionamento não canônico que 

esta tem em relação à literatura tradicionalmente identificada como “literatura” no sentido 

formal do termo. A noção da diferença marca uma delimitação de identidade percebida a partir 

de características outras, tomando-se como referência para a comparação o que era o conhecido 

anteriormente como modelo simbólico de representação social. Sendo assim, “a identidade e a 

diferença estão inextrincavelmente articuladas ou entrelaçadas em identidades diferentes, uma 

nunca anulando completamente a outra” (HALL, 2011, p. 87).  



 

99 

 

          A Literatura Pop, pelo seu traço de diferença, não poderia ser nunca uma representante 

da literatura canônica. Por essa razão, a Literatura Pop adquire uma outra identidade justamente 

para que a distinção seja feita e a exclua do grupo da literatura canônica, da literatura “normal”. 

“A identidade é, assim, marcada pela diferença [...] e, a diferença é sustentada pela exclusão” 

(WOODWARD, 2014, p. 9). Identificar não significa meramente aglomerar os iguais, mas 

delimitar por exclusão o não pertencimento a certo grupo “x”, pois apenas através da 

delimitação de outro fenômeno com o qual um não é idêntico, é criada a sua identidade 

(LARCH, 2013, p. 23, tradução nossa). Ainda conforme Tomaz Tadeu da Silva: A identidade 

e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e quem não pertence, 

sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar 

fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. (DA SILVA, 2014, 

p. 82). 

           Em um contexto literário-linguístico, a língua da Literatura Pop dá conta de fazer uma 

representação de um novo processo de formação de identidade de todo um momento histórico 

conturbado de reformulação de valores e reestruturação de toda uma sociedade em busca de sua 

nova identidade nacional como povo alemão após a reunificação e durante o processo da 

globalização. Esta busca, de forma não programada conscientemente, por um novo padrão de 

identidade como um modelo de orientação a ser seguido, ou seja, esse desejo popular 

involuntário de se adquirir uma nova identidade nacional como uma tentativa de se recuperar 

um molde de identidade fixa, não é satisfeito frente às grandes transformações sociais de 

transição de século que caracterizam o tempo pós-moderno como um tempo de instabilidade e 

incertezas. A Literatura Pop marca, pelas suas características identitárias próprias de diferença 

em relação à canônica, o início de um tempo pós-moderno de identidade plural e multifacetada, 

e rompe drasticamente com um modelo de literatura que era considerado o “normal” 

institucionalmente aceito. Esse rompimento marca o surgimento de uma nova expressão 

linguística que inaugura uma nova forma de identidade pós-moderna e globalizada transmitida 

– na e pela – língua cotidiana falada pelo povo e fora de situações institucionais de controle. 

Isso significa que esse novo tipo de identidade, que se estabelece de forma indefinida e 

desordenada como fruto de acontecimentos históricos e mudanças de mentalidade dentro da 

sociedade alemã, toma o lugar das anteriormente bem delimitadas identidades nacionais, que 

“representam vínculos a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares”. Stuart Hall 

esclarece que, em certa medida, o que está sendo discutido é a tensão entre o ‘global’ e o ‘local’” 

na transformação das identidades (HALL, 2011, p. 76): enquanto a identidade nacional se ligava 
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restritamente ao “local” e a questão da demarcação da fronteira de tempo e espaço era o seu 

limite, a pós-moderna se liga ao “global” que abrange o mundo todo ilimitadamente em todas 

as suas relações econômico-políticas. 

           Nesta obra de Kracht, por exemplo, uma marca de oralidade utilizada pelo narrador para 

demonstrar o rompimento drástico como modelo padronizado de identidade e verbalizar seu 

descontentamento como integrante de uma sociedade em processo de desconstrução de valores 

sociais para uma de reconstrução de base incerta, é utilizado, no seu discurso textual, tanto o 

recurso linguístico frequente de formas diretas identificadas como xingamentos, quanto o de 

formas indiretas de xingamentos por intermédio de praguejamentos.  

           O ato de xingar, isto é, de ofender, é em si um ato praticamente proibido em uma 

sociedade bem-educada e de bons costumes, pois é um ato de expressão verbalizada proferido 

por alguma pessoa em um momento de descontrole emocional para denominar ou acusar uma 

outra pessoa como portadora de uma característica “x” que a denigre de certa forma, que fere 

seus sentimentos. No momento desta expressão linguística, é evidente a intenção, em um 

momento de descontrole emocional, de difamar a outra pessoa. Os sentimentos estão abalados 

e se encontram em uma esfera de julgamento de conotação negativa. O estado emocional 

abalado de forma negativa é de base irracional, pois é um ato realizado de forma intempestiva, 

sem se pensar racionalmente sobre, e que fere a ordem esperada de boa convivência em uma 

sociedade com regras de forma convencional pré-determinadas. 

           No contexto do estudo científico, os xingamentos constituem objetos de estudo 

específicos da área denominada como Malediktologie: o ramo da linguística que se ocupa com 

a pesquisa dos xingamentos no seu sentido físico-formal: 

 

“Maledicta” é um termo genérico para xingamentos e o debate científico sobre 

eles na linguística. Ao mesmo tempo, é “Maledicta” o nome de um jornal de 

língua inglesa que aparece desde 1977, que se ocupa com o estudo de aspectos 

gerais do ato do xingamento e do uso de língua vulgar em todo o mundo. 

(MEHLBAUM 2009, p. 3, tradução nossa) 
 

           Porém, de acordo com o estudo científico da linguística, que pesquisa não apenas os 

xingamentos em sua estrutura física em si, mas o seu uso real em determinados contextos, eles 

foram classificados por John Searle (1969) como atos de fala dentro da categoria denominada 

“expressiva”, no ramo da linguística nomeado Pragmática. Isso quer dizer que os xingamentos, 

ao serem proferidos, são uma ação exercida em um contexto de fala específico e provocam um 

efeito em quem os ouve e que os percebe como xingamentos. Com os atos de fala classificados 
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como “expressiva”, “o falante dá a reconhecer como ele se sente” (HINDELANG, 2010, p. 48, 

tradução nossa).  

           Searle (1969, p. 22-23) distingue, nas ações linguísticas, o Äußerungsakt85 o 

propositionalen Akt86, o Illokutionären Akt87 e o perlokutionären Akt88. O que Searle quer dizer 

com essas classificações é que “quando nós comunicamos, praticamos atos de expressão, atos 

ilocucionais, e normalmente conseguimos alcançar os efeitos do ato perlocucionário que nós 

pretendemos” (HINDELANG, 2010, p. 17). Isto quer dizer que no momento em que 

expressamos, por exemplo, um xingamento, realizamos um “ato de expressão”, isto é, 

“realizamos a expressão concreta de palavras e frases” (HINDELANG, 2010, p. 19-20): 

manifestamos uma estrutura linguística física que tem uma forma física. Essa expressão 

proferida, porém, tem uma força de ato ilocutório, isto é, o que é dito carrega certa intenção e 

procura alcançar certo objetivo. “Atos ilocutórios são ações, por assim dizer, que funcionam 

como base de uma comunicação qualquer; eles representam os traços individuais dentro da 

interação de comunicação” (HINDELANG, 2010, p. 8). No caso do ato de fala do xingamento, 

a intenção ilocucionária é ofender. No momento em que a pessoa ofendida se sente assim, isso 

quer dizer que o efeito perlocucionário foi alcançado. Dessa forma, “quase todos os atos 

ilocucionários objetivam mais ou menos um efeito perlocucionário. Se o ato perlocucionário se 

realiza (mesmo), depende de como o ouvinte reage” (HINDELANG, 2010, p. 11). De acordo 

com Searle, o ato de fala se realiza pelo “ato ilocutório” do qual fazem parte o “ato de 

expressão” e o “ato de proposição” para que ao fim seja realizado o efeito do “ato 

perlocucionário” como uma reação do ouvinte ao que foi falado. Com o ato proposicional, 

Searle quer dizer que este “consiste em um ato de referência e um ato de predicação” 

(HINDELANG, 2010, p. 44), isto é, no ato de fala do xingamento, fala-se de alguém ou de algo 

que é tomado como referência e a frase em si tem uma predicação, indicada pelo verbo que 

pode necessitar ou não de complementos para que a expressão linguística possa fazer sentido.  

           Os xingamentos, com seu poder linguístico ilocucionário de atribuir uma identidade de 

conotação negativa através de um chamamento apelativo em tom de julgamento e denúncia, 

têm sido considerados por muito tempo como palavras tabu dignas de serem evitadas no âmbito 

científico. O teor expresso por intermédio deles é negativo e é uma expressão de agressividade, 

o que não é bem percebido socialmente. Insultar outrem é considerado um ato de violência 

                                                           
85 Ato de expressão. 
86 Ato proposicional. 
87 Ato ilocucionário. 
88 Ato perculocionário. 
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verbal que não machuca propriamente na esfera humana física, mas, sim, na emocional. Os 

xingamentos funcionam também como uma válvula de escape para quem os profere, pois 

manifestam descontentamento e frustração em um momento de descarga emocional, de 

descontrole. Dessa forma, a função desse ato de fala em si é a de extravasar uma emoção 

frustrada que se transforma em um ato de agressão, de praticar um ato de violência por 

intermédio de palavras consideradas ofensivas, imorais e de baixo calão. O ato direto de xingar 

e o indireto de praguejar são formas de comunicação que transmitem palavras com função 

pejorativa que pertencem, portanto, mais ao universo da língua falada e à vida privada. 

             É a língua do cotidiano, a falada todos os dias livre de controles institucionais, que 

veicula a carga dos valores negativos transmitidos pelo xingamento. Segundo Krappmann, a 

língua coloquial funciona como uma forma de língua eficaz, que age sem rebuscamentos como 

veículo de comunicação e manifestação de certa identidade linguística, pois 

  

seus símbolos oferecem também espaço para questões não definitivas e de 

uma vez por todas determináveis. [...] É a língua que é rica em significados no 

seu sentido e que é ao mesmo tempo capaz de veicular conteúdos de diferentes 

tipos [...]. Por fim, ela está em condição de tanto transmitir entre o total de 

todos os processos de interação, quanto também de servir em um processo de 

interação individual como meio de comunicação. (KRAPPMANN, 2010, p. 

83) 

 

           Dessa forma, os xingamentos comunicam uma realidade social dentro da esfera da língua 

coloquial, que é a língua utilizada como forma de registro no cotidiano diferente da esfera 

formal. Estas palavras que expressam um julgamento negativo sobre a pessoa insultada e que 

possuem uma carga semântica de associação negativa no contexto em que estão inseridas,  

 

atacam certas marcas características de identificação social da pessoa a ser 

insultada, com o intuito de inferiorizá-las, assim como: “idade, aparência, 

sexo, sexualidade, partes do corpo, [...], deficiências, [...], relacionamentos, 

características, ações, apelos especiais, sentimentos, atitudes políticas, 

etnicidade e regionalidade, religião, [...], lugares, pobreza, (consumo de) 

drogas”. (RIEDEL, 2013, p. 12, tradução nossa)  
 

            Woodward (2014) chama a atenção para o fato de que uma das discussões centrais sobre 

a identidade se concentra na tensão entre o essencialismo e o não essencialismo (p. 15). Nisto, 

tais características – acima citadas para o ataque verbal –, deveriam, de forma comum no 

modelo social tradicional de boas aparências, ser valorizadas em sociedade para que o cidadão 

seja caracterizado devidamente como “normal”. Assim, a identidade essencialista fundamenta 
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suas afirmações tanto na história quanto na biologia [...], e o corpo é um dos locais envolvidos 

no estabelecimento de fronteiras que definem quem nós somos, servindo de fundamento para a 

identidade. (p. 15). Ao ser realizado o ato de fala do xingamento, é a identidade do insultado 

que é atacada. 

           A identidade essencialista contém em si uma marca identitária considerada como fixa 

além de ter um valor discriminatório, que é o que ainda permanece de certa forma no início do 

tempo pós-moderno da década de 1990 como um resquício de um modelo de algo imutável a 

ser seguido, embora o advento da globalização tenha tido “um efeito pluralizante sobre as 

identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e 

tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, 

unificadas ou trans-históricas.” (HALL, 2011, p. 87). 

               Por essa contradição, tais características essencialistas de identificação social modernas 

ainda possuem alguma tendência de valorização no tempo pós-moderno. Se assim não o são, 

podem ser atacadas e menosprezadas com o artifício linguístico dos xingamentos em um 

momento de abalo emocional do falante. Dessa forma, no ato do xingamento em si, as 

características mais voltadas para a aparência do corpo físico e para o status social podem ser 

ressaltadas negativamente em tom apelativo com a função de humilhar a pessoa ofendida, 

machucar seus sentimentos e abalá-la emocionalmente. Em Faserland, porém, é percebida uma 

incidência maior de xingamentos com a base identitária não essencialista, que é aquela que 

aceita em si a não completude de um significado. É uma identidade que muda ao longo do 

tempo e é interpretada, por essa razão, dentro de um contexto sociocultural que é naturalmente 

cambiante. 

          O ato do insulto é uma forma de atingir os sentimentos de alguém de forma a ressaltar, 

com um chamamento em tom de denúncia, uma qualidade que se desvia do padrão esperado 

em sociedade. O xingamento chama a atenção – de forma grosseira e mal-educada – para a 

falha, para a falta ou desvio de uma característica que deveria normalmente existir por exigência 

ao cumprimento das normas sociais de bons costumes e de boa convivência social. Pode-se 

ainda completar esse pensamento com a observação de que a ofensa, para concretizar o seu 

intuito de ofender, discrimina a pessoa insultada ao ressaltar o seu desvio do padrão social. No 

momento em que “a identidade da pessoa insultada é negativada ou negada” (RIEDEL, 2013, 

p. 28), ou seja, no momento em que é atribuída a uma pessoa uma identidade negativa, de desvio 

a um padrão de ordem social, ela é discriminada socialmente, pois a discriminação nada mais é 

do que um julgamento negativo construído socialmente através do preconceito, da não aceitação 
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do diferente. O diferente, aquele que não se encaixa nas normas pré-estabelecidas, é 

discriminado, e sua diferença é ressaltada aos olhos de todos os outros ditos “iguais”. O 

xingamento é, dessa forma, a atribuição verbalizada de uma identidade de conotação negativa 

que discrimina a pessoa dentro da sociedade, isto é, ele é uma forma de expressão de 

discriminação linguística. 

          Enquanto o ato de ofender é em si visto em sociedade como um ato de vulgaridade, de 

descontrole e de falta de educação, o xingamento constitui, como seu produto, uma 

manifestação linguística de afronta contra a moral e os bons costumes, isto é, uma manifestação 

verbalizada intempestiva de frustração e de descontentamento. Muitas vezes, xingamentos não 

são utilizados no seu sentido literal, mas são, sim, termos que carregam um valor metafórico.  

          A produção dos xingamentos pode ocorrer não como de forma esperada e conhecida 

tradicionalmente, mas ser criativa, pois o repertório teórico de termos usados negativamente é 

bem vasto na vida cotidiana. Os falantes estão normalmente, no seu dia a dia, em um estado de 

espírito de tensão, mau humor e se descontrolam emocionalmente com frequência frente a 

frustrações várias. Neste contexto de abalo emocional, recorrem intuitiva e inconscientemente 

a sua capacidade criativa e podem fazer associações metafóricas. 

           Uma metáfora é um recurso linguístico conhecido institucionalmente como figura de 

linguagem. Desde a vida escolar, recebe-se uma concepção aristotélica do que vem a ser essa 

figura da retórica que faz uso de uma linguagem figurada, isto é, não literal. Sendo assim, diz-

se algo de forma comparativa e não direta, utilizando-se o sentido conotativo, para que esse 

algo seja interpretado por intermédio de uma associação de ideias e adquira sentido em dada 

sociedade.  

           No senso comum, a metáfora é vista meramente como uma substituição de um termo por 

outro. Estabelece-se uma relação de semelhança, isto é, de analogia, entre as palavras 

substituídas.  

          Ao longo do tempo, a concepção aristotélica do estudo da metáfora foi complementada 

por diversos estudos que se ocupavam em desvendar o real poder de significação e de sentido 

conferidos pela metáfora, poder este que pretendia ir bem além da forma da sua representação 

linguística gramatical.  

           No campo da linguística pragmática, Paul Grice (1957; 1975 [1967]) analisava a 

metáfora dentro dos seus estudos de Implicatura Conversacional. As implicaturas de Grice 

apresentaram a função de demonstrar que podem existir mais significados em uma sentença 

proferida ou escrita do que apenas um único significado delimitado, dependendo do contexto 
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em que está inserido. Dessa forma, Grice desenvolve o Princípio da Cooperação e quatro 

Máximas de Conversação: a máxima da qualidade, a máxima da quantidade, a máxima da 

relevância e a máxima de modo. Estas são condições comunicativas que são estabelecidas na 

interação dos falantes dentro de um contexto situacional dado. A partir do Princípio e das 

Máximas, Grice afirma que a comunicação implícita se dará de duas formas: (i) por respeito às 

máximas; ou (ii) por violação a elas (GIL, 2011, p. 24). A metáfora seria, para Grice, uma 

implicatura gerada pela violação proposital da máxima da qualidade. “Isso significa dizer que 

ela é gerada por uma quebra consciente, fruto da intenção do falante; ou seja, o papel da 

metáfora em Grice deve ser analisado a partir do uso da linguagem” (GIL, 2011, p. 25). 

Contudo, para ele, a intenção do falante deve ser sempre levada em conta, e não apenas a 

condição da metáfora de ser uma violação de uma máxima. Grice colaborou para a análise da 

significação da metáfora, contudo, sua maneira de vê-la como uma violação, isto é, como um 

desvio a uma regra, não desvendava o que se escondia no seu poder extra de significação. 

           Ainda no âmbito da linguística pragmática, destacou-se Searle, aluno de Austin. Ele 

distingue primeiramente dois termos que considera de suma importância para que se 

compreenda o processo da metaforização: 

 

 [...] o de “significado da afirmação” (Äußerungsbedeutung): o que um falante 

quer dizer com a expressão de palavras, frases e expressões; e “significado da 

palavra” (Wortbedeutung) ou “significado da frase” (Satztbedeutung): o que 

as palavras, frases e expressões significam. No significado metafórico, 

importa sempre o “significado da afirmação”. (SEARLE 1982, p. 99, tradução 

nossa)  

 

            Searle afirma que a maioria dos autores, que se ocupa com o estudo da metáfora, não 

atenta a essa distinção. Segundo Searle, para que se entenda como se dá a formação da metáfora 

e seu uso comum na vida cotidiana, deve-se compreender primeiramente a diferença entre 

expressão literal e metafórica: 

 

[...] na expressão literal, os significados da afirmação e da frase são idênticos. 

[...] Para entender a expressão, o ouvinte não precisa de nenhum conhecimento 

adicional sobre o conhecimento de regras de língua, das circunstâncias da 

afirmação e de certo pano de fundo pressuposto. Na afirmação metafórica, 

contudo, as condições de verdade da afirmação não são determinadas pelas 

condições de verdade da frase e do termo geral (assim como é comumente 

entendido). Para entender uma afirmação metafórica, quem ouve precisa ir 

mais além do que seu conhecimento da língua, das circunstâncias da afirmação 

e de certo pano de fundo pressuposto em comum. Ele tem que ter mais 

princípios ou mais conhecimento do conteúdo (ou ambos juntos), para que ele 
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possa descobrir que o falante com “S é P” quer dizer “S é R”. (SEARLE 1982, 

p. 106) 

 

            O termo metafórico é um artifício linguístico que aciona lembranças de experiências 

comuns do âmbito social tanto dos falantes quanto dos ouvintes. A partir dessas presentes 

lembranças, são feitas associações que fazem com que as metáforas sejam reconhecidas e façam 

sentido. 

          Pós-modernamente, os estudos da metáfora se desenvolveram ainda mais com a 

abordagem da Teoria Cognitiva da Metáfora, ou da metáfora conceptual, elaborada por Lakoff 

e Johnson (1980). Eles retiram o enfoque constituído basicamente na esfera linguística da 

metáfora, no que afirmam que a metáfora é produzida cognitivamente. Para eles, a produção da 

metáfora não seria apenas uma questão de linguagem, mas de pensamento e associação mental. 

A partir das experiências de vida do falante e de sua visão de mundo formada a partir delas e 

da observação das experiências de outros ao seu redor, o falante é capaz de fazer associações 

mentais que são representadas na língua pela manifestação de recursos metafóricos. Para Lakoff 

e Johnson, as metáforas fazem parte da mente e devido a isso são representadas pelo falante na 

língua.  

          Neste capítulo, a nossa abordagem de análise linguística se concentra no ponto de vista 

científico que se iniciou com a introdução da Teoria dos Atos de Fala, de Austin (1979 [1972]) 

e Searle (1969), e que desencadeou a onda pragmática na linguística do século XX. Com a 

abordagem da linguística Pragmática, é iniciada uma concepção de análise da língua que inclui 

a comunicação autêntica de todos os dias como objeto principal da pesquisa do significado. 

Com a Teoria dos Atos de Fala, afirmações são efetivamente analisadas como ações, isto é, a 

teoria dos atos de fala enfatiza o caráter de ação da língua (HINDELANG, 2010, p. 4). Ainda 

segundo esta teoria, “falar significa agir e, neste processo, é realizado o ato de fala: ato que 

constitui a menor unidade de todas da comunicação, com a qual o falante exerce uma ação para 

com o ouvinte" (SEARLE; VANDERVEKEN, 1985, p. I, tradução nossa). Os atos de fala são, 

pois, os elementos da comunicação que devem ser analisados na conversação para que se 

chegue a um significado do que foi dito em dado contexto pragmático. 

 

Como o ato de fala se constitui de um conteúdo proposicional (de referência 

e de predicação), e de uma função ilocutória (papel e intenção), o significado 

de um ato de fala não pode ser a mera soma do significado semântico da frase. 

O conteúdo proposicional não se sustenta por si só, mas precisa de uma 

integração nos atos ilocutórios. E só no decurso desta determinação de função 
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ilocutória, o conteúdo proposicional recebe um significado. (KRÄMER, 2001, 

p. 61, tradução nossa). 

 

 Neste sentido, a Teoria dos Atos de Fala associa a ação real do uso da língua utilizada 

no cotidiano com o contexto dado e a intenção do falante ao se referir ao ouvinte. Nisto, “um 

importante objetivo dessa teoria de ação linguística consiste em descrever exatamente os atos 

ilocucionários individuais, trabalhar as diferenças e semelhanças das respectivas estruturas de 

condição para chegar dessa maneira a agrupamentos de atos ilocutórios que se relacionam uns 

com os outros” (HINDELANG, 2010, p. 9). O objeto de estudo, de acordo com esta teoria, 

concentra-se, assim, “na atitude ilocutória [...]; e essa atitude depende das intenções ilocutórias 

complexas que o autor tem” (SEARLE 1982, p. 87). A nossa análise com a obra Faserland se 

interessa, portanto, em compreender o xingamento como um ato de fala, isto é, um ato 

ilocutório, situado dentro do contexto histórico-político no cotidiano da Alemanha da década 

de 1990, e que ainda tem como base a inovação dos xingamentos com valor metafórico nesta 

primeira obra da Literatura Pop, para se compreender o efeito perlocucionário originado a partir 

da realização do ato ilocucionário dos xingamentos em seu contexto situacional. 

           De acordo com a análise da Teoria dos Atos de Fala, o ato de fala do xingamento é 

identificado como pertencente à categoria denominada “expressiva” dentro da taxonomia de 

ilocuções de Searle. “Nesta categoria, o papel ilocutório desse ato de fala tem a função de 

influenciar a situação emocional” (STAFFELDT, 2009, p. 81, tradução nossa). A questão a ser 

analisada neste caso é: Como são expostos estados emocionais, com qual intenção e em qual 

contexto? “Quando o xingamento é proferido, é feita uma afirmação emocional que transmite 

um estado físico” (SEARLE 1982, p. 34) de descontrole, de perturbação. Neste contexto de 

abalo emocional, não é esperada nenhuma reação convencional. Searle explica: Com a 

execução de um ato de fala categorizado como expressiva, “parte-se muito mais do princípio 

de que a proposição expressa é verdadeira” (SEARLE 1982, p. 34), mesmo que seja difícil de 

verificar a veracidade da afirmação intempestiva do xingamento. 

          No pronunciamento de xingamentos, a intenção do falante não constitui uma expressão 

racional, mas uma reação meramente baseada em um extravasar emocional. Para a categoria 

dos atos de fala classificados como “expressiva”, vale que “estes não dispõem de nenhuma 

condição de realização” (STAFFELDT, 2009, p. 83) fixada e, apresentam, dessa forma, “uma 

direção vazia, na qual nenhuma relação (esperada) é estabelecida entre língua e mundo” 

(KRÄMER, 2001, p. 67, tradução nossa). Isso quer dizer que a expressão de sentimentos e de 

emoções de carga semântica vulgar e negativa pode desencadear reações, durante o ato do 
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xingamento, que são completamente imprevisíveis tanto no âmbito físico e emocional da 

realização do xingamento quanto na análise linguística deste referido ato de fala. “Em matéria 

de emotividade, o direcionamento não se refere mais a relações de representação de mundo e 

palavra, mas à relação do estado do falante e estado do ouvinte um com o outro” (STAFFELDT, 

2009, p. 84). 

           Em Faserland, xingamentos como Faschist (fascista), Nazis (nazistas), SPD-Nazis 

(nazistas do SPD) e SPD-Schwein (porco do SPD) constituem uma inovação de expressão não 

só literária como também linguística e possuem valor metafórico formados de forma criativa e 

espontânea a partir de associações com conotações negativas em tom agressivo e de 

provocação. A expressão desses xingamentos em ambiente institucional literário demonstra 

uma característica de identidade de uma época em transformação, cujo processo de formação 

tem início a partir da dissolução do bloco comunista, reunificação alemã e implantação do 

sistema econômico-político capitalista de cunho neoliberal. Esta identidade de 

descontentamento político-econômico que surge aos poucos e é transmitida emocionalmente 

pelos cidadãos de forma indireta – a partir de sentimentos de medo, de incertezas e de 

desorientação –, passa a ser representada por uma língua informal, desinstitucionalizada, com 

tom provocativo, de ironia e sarcasmo, que marca uma reação social da geração de 1990 de ser 

contra, e exprime seu descontentamento político -  de uma maneira encoberta por um ar de 

suposta indiferença. 

          Na obra, uma viagem pela Alemanha é relatada sem que esta seja o alvo dos 

acontecimentos. Muito mais importante é tudo o que é relatado durante essa viagem, e como é 

relatado. A obra não é um relatório de viagem tradicional, com a descrição de pontos turísticos 

visitados e das impressões a respeito, mas sim uma descrição dos sentimentos, lembranças e 

estados de espírito de um narrador não apresentado formalmente ao leitor, mas que mesmo 

assim é uma figura bem conhecida deste por ser de certa forma identificado como um cidadão 

comum da década de 1990. O narrador não identificado, sem um roteiro delimitado durante sua 

viagem, viaja pela Alemanha com certo sentimento de aborrecimento, praguejando e proferindo 

xingamentos a cada momento de modo a expressar seu julgamento negativo contra pessoas e 

coisas ao seu redor. A exteriorização desses xingamentos de cunho predominantemente 

político, extravasa um estado de espírito interiorizado de insatisfação com a realidade de uma 

ordem de governo capitalista que se desnacionaliza aos poucos para beneficiar transações 

comerciais internacionais de grandes empresas que se unem em um único mercado: o do capital.  
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          Em plena era do fenômeno da globalização, deste fenômeno econômico-político de 

abertura de mercado que seduz toda uma sociedade com a ajuda da mídia tecnológica e 

transforma a sociedade da época em uma sociedade de consumo, a geração de 1990 experimenta 

muitas novidades, como a da mudança da era de produtos analógicos para os digitais. Estes são 

produtos novos que surgem e que são anunciados pela grande mídia: pela televisão e pelos 

computadores, que, mais tarde, são conectados à internet. Em um novo contexto de identidade 

eletrônico-tecnológica em formação, a esfera do político ganha como aliada o avanço da 

tecnologia que revoluciona consideravelmente tanto o poder de alcance ilimitado das 

informações como também a possibilidade de manipulação destas. Sem as barreiras de tempo 

e lugar, as informações são de fácil acesso em um mundo globalizado em início de processo de 

digitalização que se pós-moderniza cada vez mais em detrimento do desenvolvimento da 

tecnologia. 

           Mediante tantas transformações sócio-político-econômico-culturais, o ato de xingar vai 

perdendo sua conotação de tabu e passa a ser uma expressão linguística não tão grave em um 

mundo tecnologicamente interligado, no qual diversas informações são trocadas livres das 

antigas barreiras tradicionais de tempo e de lugar. Expressar-se de forma arrogante e negativa, 

continua a ser um ato desagradável em sociedade, mas que começa aos poucos a ser visto com 

certo “ar” de normalidade. A expressão de xingamentos em contexto literário, é tomada, na 

primeira obra da Literatura Pop de 1990, mais como uma marca de diferença identitária, isto é, 

uma marca contrária, em comparação com a literatura canônica. Por essa nova marca de 

identidade transmitida pela língua do cotidiano no anterior contexto delimitado tradicional da 

língua escrita, é promovida uma ruptura com o modelo identitário único da literatura. Sendo 

assim, os xingamentos encontraram espaço para sua livre expressão sem que fossem mais (tão) 

marginalizados. Passaram a ser vistos como válvula de escape para emoções negativas antes 

internalizadas.  

          Sendo assim, em Faserland, o protagonista expressa o seu estado emocional de 

insatisfação consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, ao que ele, por exemplo, utiliza com 

frequência a palavra blöd 89 na sua narração. A referida palavra é utilizada repetidamente como 

uma forma de xingamento pela juventude no seu dia a dia, pois é uma palavra de valor negativo 

utilizada coloquialmente, mas de certa forma agressiva. O simples uso frequente da palavra 

blöd passa a ser apenas um artifício, um meio linguístico, que transmite um estado indireto de 

                                                           
89 Bobo, idiota. 
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xingamento-preguejamento permanente e de insatisfação, um sentimento de aborrecimento e 

de percepção de falta de sentido na participação política. Esse estado de espírito de 

descontentamento retratado pelo narrador não identificado funciona simbolicamente como uma 

representação do estado de espírito da sociedade (de consumo) da década de 1990, que muda 

seus valores e visão de mundo dentro de uma Alemanha reunificada fortemente influenciada 

pelo capitalismo excessivo que promovia a competitividade acirrada nos ambientes de trabalho 

em busca de uma produção mais rápida e mais eficaz. 

           Com a palavra blöd, o estado de aborrecimento se expressa em alguns trechos da obra 

em relação a coisas em geral: 

 

Durch das Gerüttel dieses blöden Zuges verschütte ich auch noch einen Teil 

des Rotweines auf meinen Kiton-Jackett (p. 25). Während ich mich 

zurechtmache, erzählt Nigel schon wieder von dieser blöden Party, und ich 

denke daran, dass mir Partys eigentlich nicht so wichtig sind, obwohl sie für 

Nigel das wichtigste der Welt sind, glaube ich (p. 36). Dann merke ich, dass 

ich ganz furchtbar niesen muss, und da kommt es auch schon, und ich niese 

wie ein Wahnsinniger auf das ganze blöde Sortiment der Lufthansa (p.53). 

(KRACHT, 2011 [1995], grifos nossos)90 

            

 A sua raiva, isto é, o seu estado emocional permanente de “impaciência”, ele expressa 

também sobre pessoas desconhecidas, cujo comportamento o irrita: 

 

Während mir der blöde verschlafene Beamte an den Taschen herumnestelt, 

weil es da gefiept hat und mir dann fast in den Schritt fasst, denke ich an Nigel 

und versuche gleichzeitig, nicht an ihn zu denken (p.52). Die blöden Kellner 

fühlen sich geschmeichelt, und der eine stellt mir die vier Gläser mit der hell-

braunen Flüssigkeit hin, vor sich auf das weiße Tischtuch, und ich trinke in 

einem Schluck das erste Glas aus und dann das zweite (p.131). (KRACHT, 

2011 [1995], grifos nossos)91 

            

                                                           
90 Pelo balançar desse trem idiota, eu ainda deixo cair também um pouco de vinho tinto no meu casaco (da marca) 

Kiton. Enquanto eu me ajeito, o Nigel fala de novo dessa festa idiota e eu penso que festas não são tão importantes 

para mim, embora elas sejam para o Nigel a coisa mais importante do mundo, eu acredito. 

Então em percebo que eu tenho que espirrar tremendamente, e vem o espirro já também e eu espirro como um 

louco bem em cima de toda a linha de produtos da Lufthansa. 
91 Enquanto o funcionário público com cara de sono apalpa com os dedos nas bolsas porque apitou e me acompanha 

o passo, penso no Nigel e tento ao mesmo tempo não pensar nele. 

Os garçons idiotas se sentem lisonjeados e um coloca para mim quatro copos de um líquido marrom claro na toalha 

de mesa branca na frente dele. E eu bebo o primeiro copo todo em um gole e depois o segundo. 
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          Também chama a atenção a forma de xingamento pelo uso da palavra dumm92 que 

aparece como certa variante do praguejamento-xingamento blöd. Com dumm, o narrador se 

dirige exclusivamente contra pessoas e não contra objetos ou situações gerais: 

 

Sie versperren die Straße mit Benzinfässern, erschließen die Autonomen, 

wenn sie so dumm sind und anhalten, und dann nehmen sie die Autos einfach 

mit (p. 119). Ein Kellner, ganz offensichtlich ein Model, der gar nicht kellnern 

kann, sondern den Job nur hat, damit er dumm herumsteht und gut aussieht, 

trägt ein Tablett mit Getränken auf mich zu [...]. Er lächelt sein makelloses 

dummes Model-Lächeln, und dann zeigt er auf ein Gebüsch und fängt an, mit 

seinem glockenhellen Schwuletten-Stimmchen irgend etwas zu faseln, aber 

ich höre nicht hin (p. 130). Ich will diesen wunderschönen, dummen Mund 

küssen, aus dem nur sinnloses Geplapper herauskommt, leeres, wirres Zeug. 

(p. 143). (KRACHT, 2011 [1995], grifos nossos)93 

            

 Com as palavras: blöd e dumm, utilizadas de forma frequente para dar um valor de 

xingamento ao texto escrito, o narrador expressa seu estado de abalo emocional negativo. Por 

um lado, ele o expressa, do ponto de vista formal-gramatical da língua, de forma indireta, mas, 

por outro, de forma direta, pois o seu abalo emocional é percebido automaticamente pelo leitor 

que o acompanha durante a leitura e que compreende, intuitivamente, o significado do uso 

destas palavras como uma constante forma de desabafo por parte do narrador. No momento da 

leitura, o receptor-leitor lê além do que está formalmente escrito, pois ele é também um cidadão 

que vive na época de 1990, vivencia as mesmas situações abordadas no livro e se identifica com 

estas. Ele as reconhece com suas realidades neste momento.   

          Além destas últimas formas de xingamento que conferem a todo momento  um tom de 

agressividade ao texto, é utilizada, em Faserland, a palavra Nazi94 para designar em um tom de 

julgamento certas pessoas com quem ele se depara durante sua viagem. Com a utilização desta 

palavra, ele se manifesta através da verbalização de uma designação de conotação negativa para 

a identidade do povo alemão enquanto país, enquanto nação, enquanto Vaterland. O narrador, 

neste caso, procura ofender de forma metafórica e ferir a identidade nacional do país Alemanha. 

No seu sentido literal, a palavra Nazi designa uma pessoa que é adepta ao regime nazista, isto 

                                                           
92 Bobo. 
93 Eles bloqueiam as ruas com barris de gasolina, abrem as rodovias, quando eles são tão idiotas e param e então 

eles pegam facilmente os carros (p.119). 

Um garçom, obviamente um modelo, que não sabe trabalhar como garçom e que só tem o trabalho para que ele 

fique idiotamente por ali e pareça bonito, leva uma bandeja com bebidas na minha direção [...]. Ele sorri o seu 

sorriso idiota perfeito de modelo e então ele aponta para um arbusto e começa com sua vozinha de homossexual 

aguda afeminada, mas eu não ouço nada (p.130). 

Eu quero beijar essa boca idiota da qual só sai tagarelice, coisas vazias e estúpidas (p.143). 
94 Nazista. 
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é, ao sistema Nacional-Socialista existente na Alemanha na época e que era governada por 

Adolf Hitler. Tendo-se em vista o que o nazismo enquanto sistema de governo significou algo 

de negativo na sociedade não só da Alemanha, mas como em todo o mundo, o termo Nazi é 

interpretado como um xingamento de valor extremamente pejorativo e que fere profundamente 

a moral da pessoa ofendida. A palavra Nazi passa a ser um xingamento formado por analogia à 

experiência do tempo do Holocausto e que remete basicamente a uma raiz histórica política, 

embora não seja utilizada dentro de um contexto político. Na obra, as pessoas não foram e não 

são participantes do regime político nacional-socialista, mas são assim taxadas como uma forma 

de julgamento, de difamação e de desprezo. Com a atribuição desta identidade negativa, a 

pessoa é menosprezada, ofendida e rebaixada não só na qualidade de pessoa física comum, mas 

como também de cidadão. A palavra Nazi carrega em seu poder de significação uma memória 

histórica de terror e medo, no sentido político e social do termo. Essa forma de xingamento de 

valor metafórico aparece em alguns trechos da obra: 

 

Der Mann ist jetzt richtig erbost, und murmelt: So eine Frechheit oder irgend 

etwas ähnlich Belangloses, und ich starre ihn an und sage ganz leise, aber so, 

dass er hört: Halt`s Maul, du SPD-Nazi (p. 53). Auf jeden Fall soll Ernst 

Jünger ein halber Nazi gewesen sein, und Nigel hat erzählt, der würde noch 

leben, irgendwo am Bodensee, aber wo genau, das habe ich vergessen (p. 59). 

Varna hat dann immer gesagt, ich wäre ja ein Nazi und vollkommen 

unpolitisch, und ich wollte sie dann eigentlich immer fragen, wie das denn 

gehen soll, gleichzeitig Nazi und vollkommen unpolitisch zu sein (p. 74). Ich 

weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich sage das trotzdem mal: Ab einem 

bestimmten Alter sehen alle Deutschen aus wie komplette Nazis. Der Fahrer 

auch. Da muss man nur in bestimmte Orte fahren, wo sehr viele Rentner sind, 

dann kann man das sehen (p.93). Es ist Uwe Kopf, dieser Kolumnist, oder was 

auch immer er ist. Er hat eine Vollglatze, und das passt ja auch ganz zu ihm, 

weil er ein ziemlicher Nazi ist (p.114). (KRACHT, 2011 [1995], grifos 

nossos)95 
 

            Além da palavra Nazi, utilizada como um xingamento que desmoraliza o sistema social 

político alemão como um todo e denuncia implicitamente sua hipocrisia, é utilizado também o 

                                                           
95 O homem está bem enfurecido e murmura: Que descaramento ou qualquer outra coisa sem importância, e eu o 

encaro e digo bem baixo, mas assim que ele ouça: Cala a boca, seu Nazista do SPD. (p.53). Em todo caso Ernst 

Jünger deve ter sido um meio nazista e Nigel contou que ele ainda estava vivo, em algum lugar no Bodensee (lado 

de Constança), mas onde exatamente, isso eu esqueci (p. 59). Varna sempre disse que eu era um nazista e 

completamente apolítico, e eu sempre quis perguntar para ela, como pode ser isso, ao mesmo tempo nazista e 

completamente apolítico (p. 74). Eu sei que isso soa esquisito agora, mas eu digo mesmo assim: a partir de uma 

determinada idade, todos os alemães se parecem como completos nazistas. O motorista também. A gente tem que 

ir apenas a determinados lugares onde os aposentados estão. Então, a gente poder ver (p. 93). E Uwe Kopf, esse 

colunista, ou o que quer que ele seja. Ele tem uma careca inteira e isso combina bem com ele, porque ele é bem 

nazista (p. 93). 
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nome do partido político SPD96 associado a outro substantivo de conotação  negativa como 

Schwein97, Nazi98 e Gewäsch 99 para formar uma palavra composta de valor metafórico com a 

função de criticar e desaprovar as ações do partido SPD: 

 

Während ich das tue, starre ich dem Mann ins Gesicht, bis er wegguckt, denn 

konfrontiert werden mag er ja auch nicht, dieses SPD-Schwein (p.53). Das ist 

natürlich SPD-Gewäsch, was ich da denke, aber ich bin schließlich auch 

höllisch betrunken. (p. 97). (KRACHT, 2011 [1995], grifos nossos)100 

 

            Um partido político constitui-se de um grupo de políticos que forma uma identidade 

institucional de representação política por intermédio de uma apresentação de propostas de 

governo e de transformação social. Dessa forma, o partido SPD é uma organização de 

autoridade política com uma linha de governo socialdemocrata definida que tem como valores 

básicos a liberdade, a justiça e a solidariedade. É considerado um partido de esquerda, isto é, 

um partido que luta contra a desigualdade social, interessa-se pelo estabelecimento da 

democracia e pela manutenção dos diretos dos pobres e dos trabalhadores em geral. Este 

partido, com a denominação de SPD, mantém uma longa tradição durante a história da 

Alemanha, pois existe há mais de 150 anos. Foi fundado na segunda metade do século XIX 

como um partido dos trabalhadores, mas não conseguiu manter uma identidade única durante 

toda sua existência devido a divergências políticas e desentendimentos por ocasião do jogo 

político de interesses. Dentro deste contexto, no qual os interesses políticos divergem entre si, 

encontra-se a proposta do SPD de implantação do sistema do socialismo como marca fixa de 

identidade da base de governo. O socialismo, como um sistema político-econômico, porém, não 

mantém a mesma marca de identidade linguística nos diferentes momentos históricos da 

humanidade no que se refere ao seu significado. 

  

Até meados da década de 60, o socialismo pôde ser usado ainda sem 

significado [...] forçosamente negativo e foi utilizado pelo SPD para a 

designação das suas próprias ideias políticas. O partido CDU conseguiu, 

porém, no decorrer da década de 60, através de mudanças de uso de língua 

correspondentes, ligar o nome do socialismo mais e mais com o socialismo 

real existente na DDR e com as ideias da repressão, de modo que o SPD 

                                                           
96 Sozialdemokratische Partei Deutschlands: partido social democrata da Alemanha. 
97 Porco. 
98 Nazista. 
99 Papo furado, conversa fiada. 
100 Enquanto eu faço isso, encaro bem o homem até que ele desvie o olhar, porque ser confrontado ele também não 

gosta, esse porco do SPD (p. 53). Isso é naturalmente conversa fiada do SPD, o que eu penso, mas eu estou também 

finalmente infernalmente bêbado (p.97). 
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finalmente se viu com a necessidade de abrir mão da palavra “socialismo” 

como lema. Mesmo na solução provisória do acréscimo de “democrático” no 

termo “socialismo democrático” como uma primeira reação ao sentido 

negativo adquirido pelo socialismo, com o interesse de se fazer com isso uma 

diferenciação do socialismo da DDR e as ideias de repressão, o SPD não 

conseguiu manter sua imagem (do que vem a ser sua forma de Socialismo). 

(SCHRÖTER; CARIUS 2009, p. 28, tradução nossa) 

 

           Além disso, o SPD, com sua proposta socialdemocrata, mas com sua marca identitária 

abalada frente ao tipo de socialismo que colocava em prática, ainda se deixou, de certa forma, 

seduzir pela economia de mercado do sistema capitalista, pois defendia também a intervenção 

do Estado caso esta fosse necessária para manter a ordem e o bem-estar. Por esse tipo de visão 

política e a confusão em relação à sua proposta real de socialismo, assim como também por 

tantas outras divergências entre seus políticos, o SPD é um partido percebido pela geração de 

1990 da Alemanha Ocidental como um partido com uma identidade falsa de esquerda, isto é, 

como um partido político com uma característica oportunista “camaleônica” dentro da 

sociedade que estava basicamente orientada em valores da direita.  

          O político é, na realidade, uma instância social que deve proteger os cidadãos e responder 

pelo bem-estar destes por intermédio das práticas políticas de seu regime de governo. Ocorre, 

porém, em vários momentos da história da humanidade, um conflito entre as ações políticas e 

os interesses da população. Devido a esse conflito, a política passou a ser percebida pela 

população como uma forma de imposição, mesmo com a implantação da democracia após o 

fim da Guerra e fim do regime Nacional-Socialista. O político, como espécie de organização 

criada socialmente, a priori, para defender os interesses da população, é uma esfera de poder 

que institucionaliza e, assim, determina as regras de conduta e convivência para toda a 

sociedade através de leis a serem seguidas para que o bem-estar social prevaleça. Dessa forma, 

o político, mesmo em sua forma democrática que veio para substituir a da ditadura após o fim 

da Segunda Guerra, comanda a estrutura da vida social e exerce profunda influência na vida da 

sociedade.  

           Na época do desenvolvimento da globalização da década de 1990, o político parece 

mudar sua identidade nacional de Estado protetor e estabelece alianças com as empresas 

privadas para fortalecer o sistema econômico capitalista e conseguir também vantagens para si. 

O político se globaliza de forma perigosa para a sociedade, de modo que as consequências dessa 

mudança são percebidas no mercado de trabalho como uma grande ameaça, pois trazem consigo 

riscos que rompem com a linearidade dos acontecimentos sociais, isto é, com seu ritmo de 

previsibilidade. Aos poucos, o mercado de trabalho foi regido por um clima de insegurança e 
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medo frente a uma perda de referências da identidade social que se tornava cada vez mais 

instável, principalmente para os cidadãos alemães da ex-DDR integrados à BRD. 

          Em um clima disfarçado de normalidade e também de procura por uma nova identidade 

nacional democrática que fosse capaz de transformar todo o passado da Segunda Guerra 

Mundial, todo o tempo de atuação do  partido nacional-socialisma, do bloco comunista e da 

Guerra Fria, a geração dos filhos da geração de 1968 utiliza o xingamento político de valor 

metafórico como recurso linguístico espontâneo para expressar e extravazar suas emoções de 

angústia e medo pela insegurança em um mundo capitalista com um único mercado (virtual) de 

trocas comerciais, gerado pelo fenômeno da globalização de cunho neoliberal. Esta forma de 

expressão linguística considerada tabu, esse ato de fala de xingar, é uma maneira de expressão 

não premeditada da geração jovem de reagir de alguma maneira, de mostrar seu dissabor frente 

aos acontecimentos sócio-políticos influenciadores na transformação da realidade social da 

década de 1990. Ocorre, também, por outro lado, que “indivíduos estão saturados com 

possibilidades de desenvolver a si mesmos, mas têm ao mesmo tempo o sentimento de não 

poder encontrar nenhuma segurança ou satisfação. Poder ser único, tornou-se há muito tempo 

uma ilusão. [...] A rebelião não é mais necessária” (LARCH, 2013, p. 61). Sendo assim, não faz 

sentido para os jovens da década de 1990 o protesto nas ruas em passeatas assim como faziam 

seus pais. A passeata, anteriormente conhecida como um importante instrumento de luta e 

participação social pela geração anterior, tornou-se uma mera aglomeração para pressionar o 

Estado a tomar alguma decisão e perdeu seu valor como instrumento de luta e participação 

social. O tom de ironia para descrever o que significa a passeata está bem próximo do valor que 

expressa um xingamento de forma indireta, pois intenciona denegrir, rebaixar e ridicularizar 

um ato valorizado pela geração anterior, pela geração de 1968: 

 

Obgleich, wenn ich es mir überlege, hätte ich gerne mit ihm geredet und ihm 

gesagt, dass ich auch auf Demonstrationen gehe, nicht, weil ich glaube, damit 

würde man auch nur einen Furz erreichen, sondern weil ich die Atmosphäre 

liebe. Es gibt nämlich nichts Besseres als den Moment, in dem die Polizei sich 

überlegt, loszuschlagen, weil wieder ein paar Flaschen geflogen sind, und 

dann gibt es einen Adrenalinrausch bei der Polizei und auch einen bei den 

Demonstranten, und dann rennt die Polizei los, eine Leuchtspurrakete fliegt 

über die Strasse, und ein paar Flaschen fliegen hinterher und dann stolpert ein 

Demonstrant, irgend so ein armes Schwein, der sich die Schnürsenkel an 

seinen blöden Doc Martens nicht gescheit zugebunden hat, und dann fallen 

ungefähr achtzig Polizisten über den her und prügeln auf ihn ein. Davon gibt 

es dann Fotos in der Zeitung, und dann wird wieder diskutiert, ob die Polizei 

zu gewalttätig ist, oder die Demonstranten oder beide und ob die 

Gewaltspirale eskaliert. Das ist wieder so ein unglaublicher Satz. Daran lässt 
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sich doch alles ablesen über diese Welt, wie unfassbar verkommen alles ist. 

(KRACHT, 2011 [1995], p. 30, grifos nossos)101 

             

 Após a reunificação alemã, a ideia bem construída de nação como uma marca de 

identidade política e cultural baseada na questão da delimitação geográfica, começou a ser 

questionada. BRD e DDR, duas nações distintas, antes separadas fisicamente, vivem juntas 

novamente em um mesmo espaço e sob o mesmo sistema de economia de mercado, mas com 

mentalidades e visões de mundo outras. Por intermédio da língua do cotidiano da Literatura 

Pop, de forma inovadora no meio literário institucional, a palavra escrita transmite de forma 

simulada a palavra falada que fazia parte apenas na esfera da vida privada. A revolta da geração 

de 1990 com o panorama social de uma Alemanha reunificada se caracteriza por esse extravasar 

intempestivo de emoções por meio de xingamentos que expressam a realidade da época de uma 

sociedade de consumo em ascensão, mas com profundo medo do desemprego como 

consequência do ritmo acirrado competitivo implantado pela nova forma de capitalismo. Sendo 

assim, os xingamentos funcionam como um novo símbolo de identificação para um momento 

de (in)definição de uma nova ordem mundial introduzida de forma desordenada pela vitória do 

capitalismo sob o socialismo.  

          O narrador-protagonista de Faserland, durante sua viagem pela Alemanha, expressa por 

intermédio de xingamentos explícitos e implícitos, de forma arrogante e irônica, o seu 

sentimento de raiva interiorizada, tanto pelo passado histórico do país Alemanha de identidade 

nacional-socialista, quanto pelo momento presente da década de 1990 de identidade de 

consumo capitalista. Esse sentimento de desprezo é uma marca identitária de emoção 

exteriorizada pela língua do cotidiano. Por intermédio desta língua, a expressão espontânea 

dessas emoções negativas retrata a temática da identidade nacional em conflito, isto é, a 

temática de identidades de pertencimento a uma nação que se encontra em disputa por um 

sentido em sociedade. O conflito nacional de identidade é transmitido pela língua de forma 

agressiva por intermédio dos xingamentos como um artifício encontrado pelo narrador de 

                                                           
101 Embora, se eu parar para pensar, eu tivesse conversado com prazer com ele e dito para ele que eu também vou 

a passeatas, não porque eu acredito que com isso eu iria alcançar alguma porcaria, mas que porque eu amo a 

atmosfera. É que não há nada melhor do que o momento no qual a polícia pensa em partir para cima, porque de 

novo algumas garrafas estavam voando. E então tem um sentimento alto de adrenalina que vem da polícia e 

também dos participantes da passeata. E então a polícia corre, um foguete iluminado voa pela rua, e algumas 

garrafas ficam voando atrás. E então um participante da passeata tropeça, um pobre imbecil, que não amarrou 

direito o cadarço do (seu sapato da marca) Doc Martens. E então caem mais ou menos oitenta policiais em cima 

dele e dão uma surra. Disso tem fotos no jornal. E então é de novo discutido se a polícia é muito violenta ou os 

participantes da passeata, ou os dois, e se a espiral da violência aumenta. Então é de novo uma coisa inacreditável. 

Disso dá para a gente ler tudo desse mundo. Como tudo é incompreensivelmente podre (p.30). 
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transmitir esse dissabor emocional de confusão dentro da sociedade. De acordo com Stuart Hall, 

tal conflito identitário ocorre na sociedade pelo fato de que: 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não mais de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. [...] O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. 

(HALL, 2011, p. 12-13) 

    

 Tendo em vista este aspecto de percepção das mudanças de relação de sentido sobre a 

questão das identidades manifestadas na língua, em Faserland, não é identificado em momento 

algum um sentimento de orgulho ou satisfação durante a sua viagem, pois o narrador parece 

estar sempre em um estado latente de tensão, e se depara apenas com situações desagradáveis. 

A respeito do país Alemanha em si, é expressada, em tom irônico e de sarcasmo, mas também 

crítico e de denúncia, uma profunda decepção. Mesmo onde não existe a presença física bem 

delimitada de um xingamento, está presente o tom deste ato de fala de forma implícita. A 

Alemanha, enquanto país e nação, é criticada e menosprezada como grande centro industrial 

capitalista e que se transformou em um grande centro de consumo pelo consumo: 

 

Ich würde ihnen von Deutschland erzählen, von dem großen Land im Norden, 

von der großen Maschine, die sich selbst baut, da unten im Flachland. Und 

von den Menschen würde ich erzählen, von der Auserwählten, die im Inneren 

der Maschine leben, die gute Autos fahren müssen und gute Drogen nehmen 

und guten Alkohol trinken und gute Musik hören müssen, während um sie 

herum alle dasselbe tun, nur eben ein klein bisschen schlechter. Und dass die 

Auserwählten nur durch den Glauben weiter leben können, sie würden es ein 

bisschen besser tun, ein bisschen härter, ein bisschen stilvoller. (KRACHT, 

2011 [1995], p. 152-153)102 

            

 A Alemanha como grande centro capitalista de poder está, pela perspectiva da obra, bem 

longe de ser considerada como Vaterland, isto é, como pátria amada. O protagonista não 

demonstra sentimento patriótico ou qualquer espécie de orgulho pelo país como sua nação. Suas 

constantes formas de xingamentos demonstram que ele abomina as identidades formadas 

historicamente pela Alemanha que participou ativamente da Segunda Guerra Mundial sob o 

                                                           
102 Eu contaria para eles do grande país ao norte, da grande máquina que se constrói sozinha lá em baixo na planície. 

E eu contaria das pessoas, dos escolhidos, que vivem no interior da máquina, que tem que dirigir bons carros e 

ingerir boas drogas e beber bom álcool e tem que ouvir boa música, enquanto em volta deles todos fazem o mesmo, 

apenas um pouco menos pior. E que os escolhidos podem continuar a viver através da fé, eles fariam isso um 

pouco melhor, de uma forma um pouco mais dura, um pouco mais cheios de estilo (p. 152-153). 
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regime político Nacional-Socialista e que, na década de 1990, transformou-se em um grande 

centro industrial de prestígio econômico capitalista. O passado nacional-socialista é retomado 

como uma mancha na história, como um passado que difama o país e o desmoraliza.  

           A década de 1990 com seus filhos parece ser a primeira geração que não vivencia mais 

o trauma do Holocausto como genocídio em massa, mas que não consegue se libertar dessa 

identidade nazista do passado. O passado nacional-socialista é retomado na obra, 

implicitamente, como certa forma de vergonha para a identidade do povo alemão, por meio da 

utilização frequente da palavra Nazi. Esta palavra, por acionar a memória histórica do que foi 

o Holocausto, é interpretada como um xingamento, pois remete a um passado histórico de 

horror e é, portanto, utilizada de forma agressiva e com a intenção de desmoralização. Esta 

memória, que funciona como uma espécie de fantasma, participa ainda da história da geração 

de 1990 mesmo que esta não tenha vivenciado o fato na realidade. Esta memória, portanto, 

pertence à história do povo alemão e permanece como lembrança que acusa e mancha a imagem 

do país. 

          Na obra Faserland, é relatada uma viagem pela Alemanha até chegar à Suíça, mas a 

viagem em si tem muito mais um sentido metafórico, pois ela significa muito além de uma 

viagem em sentido literal. Com o tema viagem, o narrador-protagonista aborda um significado 

mais amplo dentro do panorama social da década de 1990, pois o tema trata indiretamente da 

questão da identidade nacional da Alemanha que se transforma historicamente e adquire novo 

sentido. A marca de identidade nacional-socialista basicamente política não é superada, mas de 

certa forma transformada em detrimento de uma identidade de marca de poder econômico, de 

uma identidade de uma sociedade capitalista que consome apenas pelo prazer no consumo, e 

não mais pela utilidade dos produtos a serem consumidos. A geração de 1990 desenvolve um 

padrão de identidade que não se torna uniforme como seria o esperado de forma previsível, pois 

as identidades passam a ser percebidas, no mundo da globalização pós-moderna, de forma 

plural. As identidades, vistas comumente – antes da reunificação alemã – como rótulos ou 

etiquetas, misturam-se e se apresentam de forma desordenada. O ato de identificar passa a ser, 

pós-modernamente, uma forma de categorizar de forma passageira, pois as identidades estão 

em constante processo de transição e mantêm sua característica ímpar de serem basicamente 

abstratas. As identidades são, na realidade, uma tentativa de designar categorizações sociais 

baseadas em algum ponto de referência cultural “homogêneo”. Pode-se constatar, então, que as 

identidades são muito mais uma tendência de certa característica ou certas características que 
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se sobressaem em um grupo delimitado e em dada situação. Conforme Stuart Hall salienta, 

ocorre esta certa “confusão identitária” porque:  

 

[...] em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, 

mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram 

seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o 

produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 

vez mais comuns num mundo globalizado. (HALL, 2011, p. 88) 

 

 De acordo com Krappmann, porém, as identidades se estabelecem através da língua em 

interações sociais simbólicas que mudam de acordo com a situação dada. Isso significa dizer 

que o comportamento muda tendo-se como base quem se é (na sociedade) e com quem se fala. 

Para Krappmann, as identidades podem ser muitas, mas assim como são, realizam-se cada uma 

de uma vez em dado contexto simbólico interacional dado, afinal, “como deve se comportar o 

indivíduo na nossa sociedade tendo em vista as normas, expectativas e interpretações para 

pessoas e situações que concorrem frequentemente uma com a outra? ” (KRAPPMANN, 2010, 

p. 8). É em um contexto social, com suas regras de convivência e convencionalidades, que os 

sujeitos interagem cada um com sua identidade do momento como produtos simbólicos desta 

sociedade. Neste contexto, cooperam entre si de alguma forma, no âmbito social, para que a 

comunicação se estabeleça através da língua como código linguístico e como importante ponte 

para a compreensão. A identidade é, para ele, fruto de uma interação social realizada por 

intermédio da língua e é compreendida no âmbito social simbolicamente. Sendo assim, a 

identidade em jogo, em dada situação simbólica, define o tipo de comportamento adequado em 

dada situação.  

           O que a Alemanha foi em 1990, é algo para ser levado à reflexão com a leitura de 

Faserland, e isto se torna um questionamento filosófico para se compreender o jogo imaginário 

das identidades com suas supostas tendências classificatórias fixas. Esse jogo identitário, que 

foge do plano de ação concreto e só se deixa jogar no campo abstrato, é imaginário dentro de 

uma sociedade que permite, inconscientemente, que os seus símbolos sejam construídos pela 

esfera política para que estes sejam mantidos pela esfera social como regras a serem seguidas. 

As ideias de identidades são construídas na sociedade como modelos, dentro do âmago da 

política, que gera as leis a serem seguidas, e continuam a ser mantidas pelos cidadãos que, 

convencionalmente as seguem como se estas fossem uma forma de orientação de 

comportamento social. Ocorre, porém, que, durante a década de 1990, o momento social mudou 

drasticamente a inversão das ordens e alteração de símbolos conhecidos de forma muito rápida. 
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A identidade da Alemanha se tornou, a partir da noção de identidade da Alemanha reunificada 

e em conjunto com a identidade da globalização, uma identidade desnacionalizada plural, isto 

é, com muitas facetas e perspectivas (incertas). 

            A obra de Christian Kracht é uma crítica social dessa faixa de tempo histórica de 

formação de uma nova ordem mundial de conscientização da existência dessa “outra” 

identidade (plural) em momento de formação. Com os xingamentos, expressa-se, pela e na 

língua, a revolta de uma não adaptação às transformações sociais e culturais. 

            Xingar é uma ação pela língua, é um ato de fala que se realiza em um contexto social 

de descontrole. Em Faserland, o ato de fala dos xingamentos com valor metafórico se realiza 

na Alemanha não entre um falante e um ouvinte „comuns“, mas entre um escritor e leitores. 

Sendo assim, com uma obra de ficção literária, são simulados atos de fala que, mesmo sendo 

simulados, representam a realidade conhecida de falantes e ouvintes reais. O processo de 

produção do texto da obra é fruto da imaginação do autor Christian Kracht, um autor que vive 

no tempo histórico dos anos 1990 e o remonta de tal forma que a recepção dessa leitura provoca 

identificação por ser capaz de acionar elementos da vida cotidiana desta época, assim como a 

citação de diversas marcas de roupas, alimentos, etc. e de personalidades que circulavam no 

mundo virtual da mídia. A função dos xingamentos é uma forma de desmoralizar e difamar 

uma ordem capitalista de consumo percebida como a ideal, politicamente, mas que trazia 

consigo riscos de grandes desigualdades sociais.  

            Ao longo de toda a obra, é utilizada a língua cotidiana de tom irônico como artifício 

para representar esse mundo de valores pós-materialistas em desconstrução da época da geração 

de 1968, e em processo de reconstrução para a formação de valores do novo mercado capitalista. 

A ordem capitalista da globalização com identidade neoliberal, classificada aqui como tal por 

ser uma classificação de uma nova forma de identidade caracterizada por uma mudança que 

“está deslocando as estruturas e os processos centrais das sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” 

(HALL, 2011, p. 7), vinha com uma proposta global de união de mercados em um único 

mercado internacional, mas não se preocupava, concomitantemente, com a ideia de incluir os 

valores da democracia, da igualdade de direitos, e do bem-estar social.  

          Ainda como uma maneira de expressar a insatisfação e profunda repulsa por essa nova 

ordem de identidade político-econômica capitalista, é utilizada na obra, como um artifício de 

expressão linguística, uma língua coloquial que descreve acontecimentos escatológicos com 

certo tom de naturalidade, como manifestação de língua vulgar e também uma forma indireta 
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de xingamento com efeito extremamente provocativo, ao detalhar excreções do corpo humano. 

Este artifício linguístico de descrição utilizado em sentenças inteiras pode ser interpretado como 

uma forma implícita de xingamento ao sistema político-social alemão, uma forma que exerce a 

função de menosprezar, ridicularizar e desmoralizar metaforicamente a identidade nacional 

alemã ao descrever e suscitar o sentimento de nojo e vergonha. 

           Ao narrar um acontecimento acionado por lembranças de algum momento passado, o 

narrador-protagonista descreve com naturalidade algum evento tabu pelo qual ele passou. A 

expressão linguística escatológica funciona implicitamente, também, como uma maneira 

provocativa de ofender e ridicularizar a identidade literária canônica institucional de correção 

gramatical apurada, no campo da escrita literária formal. Como exemplo disso, no seguinte 

trecho, o protagonista relata uma lembrança da época do seu primeiro namoro em que os pais 

da namorada o convidam para pernoitar na casa deles: 

 

Mitten in der Nacht wache ich auf, und es riecht so komisch im Zimmer, und 

ich schlage die Augen auf und fühle im Dunkeln so um mich herum, und alles 

ist naß, und ich denke: Um Gottes willen. Feuchten Traum gehabt. Bitte, bitte, 

bitte nicht jetzt und nicht hier. Ich mache also das Licht am Nachttisch an, 

Knips macht das, und ich gucke an mir herunter und sehe, dass ich ins Bett 

gekotzt habe, aber das ist nicht alles, nein, ich habe auch noch ins Bett 

geschissen. In diesem Moment wird alles dunkel. Ich habe nicht lange 

überlegt, ich konnte auch gar nicht überlegen. Ich habe mich angezogen und 

bin rausgerannt, aus der Wohnung, das Treppenhaus runter, wo es immer noch 

nach Bohnerwachs roch, und auf der Straße habe ich  dann geheult  vor Scham, 

aber stehengeblieben bin ich nicht, nein, weitergerannt bin ich, bis ich nach 

Hause kam. Und die Sarah habe ich nie wieder gesehen. (KRACHT, 2011 

[1995], p. 33, grifos nossos)103 

            

 Aspectos naturais da vida cotidiana que provoquem uma reação física de nojo são 

descritos na esfera literária com tom de normalidade e naturalidade  para se atingir o efeito 

moral de escândalo desejado e abalar as estruturas sociais formais. Com a estratégia linguística 

de descrição escatológica, Kracht cria em sua obra uma sensação de ruptura de regras e de 

quebra de valores tradicionais hierarquicamente transmitidos de geração a geração, pois o 

                                                           
103 No meio da madrugada, eu acordo e cheira tão estranho no quarto, e eu abro os olhos e sinto no escuro assim 

em volta de mim, e tudo está molhado, e eu penso: Pelo amor de Deus. Tive sonho erótico. Por favor, por favor, 

por favor, não agora e não aqui. Eu ligo a luz na cabeceira, fez som de “clic”, eu examino bem em volta de mim e 

vejo em mim, na parte de baixo, e vejo que eu vomitei na cama, mas isso não é tudo, não, eu ainda defequei na 

cama também. Nesse momento tudo fica escuro. Eu não parei para pensar muito. Eu não podia também parar para 

pensar de jeito nenhum. Eu me vesti e corri dali, da casa, escada a baixo, onde sempre cheirava a cera de limpeza 

de chão, e na rua eu chorei de vergonha, mas não fiquei parado em pé, não, continuei a correr até chegar em casa. 

E nunca mais vi a Sarah (p. 33). 
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possível sentimento de nojo que é provocado por essas descrições é algo normalmente 

estigmatizado e discriminado em sociedade, mesmo que relatado com alto tom de naturalidade 

e normalidade. As necessidades fisiológicas humanas não devem moralmente ser mencionadas 

como situações normais que realmente são, pois são motivo de repúdio e de vergonha. Dessa 

forma, a  descrição escatológica em ambiente literário, como um disfarce de ser algo natural e 

que faz parte da vida cotidiana, procura, de certa forma, ridicularizar a identidade da literatura 

tradicional canônica e também provocar questionamentos e reflexões. Essa estratégia de narrar 

acontecimentos tabu, que provocam institivamente um sentimento de aversão e repulsa, é uma 

estratégia de representação dessa forma de emoção evitada socialmente – da emoção do nojo – 

que remete  metaforicamente a vários aspectos morais de falta de caráter. A existência de várias 

passagens em Faserland com a presença desse tipo de língua coloquial possui um significado 

indireto de xingamento internalizado latente, pois significa muito mais além do que está escrito 

no sentido literal.  

          Comumente, deseja-se repelir o que provoca o nojo. O distanciamento é a única solução 

para se esquivar do problema que o nojo causa quando captado pelos órgãos sensitivos 

humanos. Como reações físicas a esse sentimento desagradável provocado pelo nojo, pode-se 

citar: a  expressão facial de nojo, náusea, suor frio, etc. Essas são reações que muitas vezes 

fogem ao controle físico humano. Não apenas reações físicas são provocadas, mas como 

também reações morais que agridem uma ordem estética do “certo”, do desejado em ambiente 

de escrita formal. 

           Sendo assim, excremento, muco, líquidos próprios do corpo humano, assim como 

diversos tipos de cheiros que provoquem nojo; são descritos por intermédio de palavras 

consideradas vulgares e que são, socialmente, evitadas na conversação por motivo de boa 

educação e conduta. Quando se tem que mencionar algo assim, procura-se a designação com 

termos científicos “apropriados”, ou seja, aceitáveis pela sociedade que parecem quebrar o tabu 

e amenizam o sentimento de vergonha. Mudar a terminologia é uma fuga para se poder 

mencionar socialmente palavras escatológicas e se livrar do inconveniente de mencionar algo 

que possa ferir os padrões estéticos adotados pela sociedade. 

            Por esse caráter de aversão e repulsa que o nojo enquanto sentimento provoca, ele é 

utilizado também em sociedade, de uma forma metafórica, para xingar e praguejar. Pela 

conotação negativa e discriminatória que está associada ao nojo e pela repulsa que ela 

representa, o nojo é visto como um sentimento que aciona, no sistema cognitivo do leitor, 

associações metafóricas negativas. A mera provocação deste sentimento no leitor durante a 
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leitura tem a função  metafórica e indireta de manifestar uma forma de repúdio à Alemanha 

enquanto país, enquanto nação. A identidade nacional alemã é negativada e ridicularizada de 

forma implícita, isto é,  não literal. 

          Na obra, lembranças do narrador  que provocam o sentimento do nojo são descritos na 

esfera do físico, para se atingir um efeito moral de ridicularização. No seguinte trecho do livro, 

por exemplo,  o narrador compara, de forma agressiva e arrogante, o cheiro do taxista – que, 

além de tudo, tem também mau hálito –, com um livro que esteve muito tempo na chuva e  

mofa: [...] und ich würde gerne mit dem Taxifahrer darüber reden, aber er hat Mundgeruch, und 

außerdem riecht er alt und verwest, so wie ein Buch, das zu lange im Regen auf dem Balkon 

lag und jetzt schimmelt. Das rieche ich bis hinten, durch den Zigarettenrauch hindurch 

(KRACHT, 2011 [1995], p. 47).104 

           Ainda aparecem diversas passagens em que excreções, enquanto temas considerados 

socialmente como tabu, desencadeiam, pela captação dos sentidos humanos, o sentimento do 

nojo como uma forma de emoção que não pode ser controlada. Nessas passagens, está a 

conotação de xingamento nas entrelinhas à identidade do sistema social e político alemão.  

            Nos seguintes trechos da obra, o narrador menciona três tipos de excreções humanas 

para relatar lembranças que permanecem em sua memória. São eles, respectivamente: o defecar, 

o urinar e a excreção de gases intestinais: 

 

Ich zünde mir eine Zigarette an, und während Karin weiter erzählt, beobachte 

ich, wie ein schwarzer Windhund mit einem Halsband, auf das so winzige 

goldene Kühe geklebt sind, eine große Kackwurst neben einen Tisch setzt. Der 

Hund kackt komischerweise halb im Stehen, und ich kann genau erkennen, 

wie ein Viertel der Wurst an seinem Hintern klebenbleibt (p. 14-15). Ich sehe 

aus dem Fenster und schmiere mir ein Brötchen mit Meggle-Butter aus den 

kleinen Plastiknäpfen, und diese norddeutsche Ebene zieht vorüber, Schafe 

und alles, und ich muss daran denken, wie ich mich früher immer aus dem 

Zugfenster gelehnt habe, den Kopf im Fahrtwind, bis die Augen tränten, und 

wie ich immer gedacht hab, wenn jetzt jemand auf der Toilette sitzt und 

pinkelt, dann fliegt die Pisse von unter dem Zug nach oben und zerstäubt in 

Fahrtrichtung ganz fein auf mein Gesicht, so dass ich es nicht merke, nur dass 

ich dann eben so einen Urinfilm auf dem Gesicht habe, und wenn ich mir mit 

der Zunge über die Lippen fahren würde, dann könnte ich das schmecken, die 

Pisse von Fremden. Da war ich zehn, als ich das gedacht habe (p. 24). 

Jedenfalls läuft er zum Klingelschild und stellt sich vor, um nach Nigels 

Namen zu suchen, und furzt dabei. Er furzt so laut, dass ich es bis oben in den 

dritten Stock hören kann. Eigentlich ist das schon kein Furzen mehr, sondern 

                                                           
104 Eu falaria com o motorista de taxi sobre isso, mas ele tem mau hálito e, além disso, ele cheira a velho e 

deteriorado, assim como um livro que estava muito tempo na chuva, na varanda, e que agora mofa. Eu sinto esse 

cheiro até (lá) atrás, passando através da fumaça de cigarro. 
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ein dumpfes Krachen, und ich sehe aus dem Fenster, und in diesem Moment 

sieht der Taxifahrer hoch (p. 37). (KRACHT, 2011 [1995], grifos nossos)105 

             

 Ainda para expressar o sentimento do nojo físico como uma emoção de repúdio na esfera 

moral da sociedade, o narrador relata uma situação que ocorreu na companhia de uma moça 

com a qual ele conversava em uma festa. Neste momento, é descrita com detalhes o momento 

em que a moça, inesperadamente, vomita. Além disso, o narrador conta com detalhes a que o 

vômito se parece:  

 

Ich lächele das Mädchen an, und sie lächelt zurück, und dann hört sie auf zu 

reiben und stützt ihre Hand auf den Badewannenrand, und mit der anderen 

Hand verkrallt sie sich im Ärmel meines Tweedsakkos, und dann dreht sie 

sich weg und übergibt sich in die Badewanne. Nicht so ein normales 

Übergeben, sondern ein richtiger Schwall, wie in Der Exorzist, nur eben nicht 

grün, sondern rot. Die Kotze klatscht  in die Badewanne, und man kann richtig 

sehen, was sie alles getrunken haben muss, nämlich Unmengen von Rotwein, 

und dazwischen sind noch ein paar Klümpchen irgendwelcher unverdauter 

Speisen, sieht aus wie Karotten und ein wenig Mais. Ich wusste gar nicht, dass 

Menschen auf einen Haufen so viel kotzen können, ich meine, rein 

mengenmäßig. (KRACHT, 2011 [1995], p. 46, grifos nossos)106 

           

 Por meio dos sentidos humanos – como os da visão, tato, visão ou olfato – há uma 

percepção do nojo físico por parte do observador, que é, uma percepção física subjetiva na 

esfera social. No momento da leitura, os leitores reconstroem o que foi lido no seu plano mental 

e formam uma representação de acordo com o seu conhecimento de mundo adquirido por 

experiências próprias feitas ao longo da vida. 

            Na estética, o que representa o nojo é  a negação do belo e limpo, do padrão ideal de 

beleza na sociedade. Na literatura, o nojo aparece como provocação, uma crítica à sociedade 

                                                           
105 Eu ascendo um cigarro e enquanto a Karin me conta, eu observo como um cachorro com uma coleira, na qual 

vacas de ouro pequenininhas estão coladas, defeca uma grande “salsicha de excremento” próximo a uma mesa. O 

cachorro defeca estranhamente meio em é, meio não, e eu posso reconhecer exatamente como um quarto da 

salsicha fica colada na sua parte traseira (p. 14-15). Eu olho pela janela e passo manteiga Meggle num pãozinho 

dos pratinhos de plástico pequenos. O nível norte da Alemanha passa, ovelhas e tudo mais. E eu tenho que lembrar 

como eu sempre me inclinei antigamente para fora da janela do trem, com a cabeça ao vento até que os olhos 

enchessem de água, e somo eu sempre pensei, se alguém está sentado agora no toalete, e a urina, então, voa de 

baixo do trem para cima e espirra na direção em que anda o trem bem no meu rosto, de modo que eu não perceba 

apenas que eu tenho uma película de urina no rosto. E quando eu passasse a língua nos lábios, então eu poderia 

sentir o gosto da urina de estranhos. Eu tinha dez anos quando eu pensei isso (p. 24). 
106 Eu sorrio para a moça e ela sorri de volta e então ela para de esfregar e apoia a mão na borda da banheira e com 

a outra mão ela segura firme na manga do meu casaco tweed e então ela se vira para o outro lado e vomita na 

banheira. Não um vômito normal, mas uma bela enxurrada como no (filme) O exorcista, não verde, mas vermelho. 

O vômito bateu na banheira e a gente pode ver tudo o que ela bebeu, como muito vinho tinto, e no meio disso 

alguns pedacinhos de quaisquer comidas não digeridas, parece com cenouras e um pouco de milho. Eu não sabia 

que pessoas poderiam vomitar tanto assim, quero dizer, nessa quantidade (p. 46). 
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criadora de estereótipos com a intenção de escandalizar e, assim, questionar valores taxados de 

“certos”, politicamente aceitos e prestigiados institucionalmente para desmascará-los no 

sistema social e provocar reflexão. O que é identificado socialmente como nojento é evitado, é 

marginalizado, e pertencente ao grupo dos excluídos. Há uma tendência natural em sociedade 

de negação da identidade metafórica do que provoque a emoção do nojo. 

            Na Literatura Pop de 1990, é interessante analisar a visão ética, ou seja, a questão da 

moral em uma sociedade transformada pela globalização. O nojo é expresso na literatura com 

a função de provocar algum sentimento no leitor como o de distanciamento, de escândalo, de 

crítica, de protesto. O nojo é, nesse sentido, “um sentimento de rejeição contra ações que são 

vistas como contraditórias à ética moral” (REIß, 2007, p. 29, tradução nossa).  

           Claudia Reiß (2007), em sua tese de doutoramento pela Universidade Duisburg-Essen, 

cita o autor Liessmann que trata “o nojo como uma metáfora e indicador do que seja escândalo 

moral”. Com descrições que provoquem o sentimento do nojo,  é transmitido muito mais do 

que foi dito. O texto literário deve, então, ser interpretado, deve ser associado com diversos 

contextos sócio-político-culturais da década de 1990 para que o leitor consiga depreender o 

significado não só como manifestação literária, mas como também manifestação linguística que 

comporta um sentido que se forma em um determinado contexto.  

          A descrição de excreções e depois a de vômito em um tom de normalidade e em língua 

coloquial, do cotidiano, sugere indiretamente uma inversão de valores que ocorre por meio de 

uma despadronização tanto linguística quanto literária. Não estão apenas presentes palavras 

únicas com valor metafórico como xingamentos, mas sentenças inteiras que possuem um 

sentido de algo a mais que tem que ser interpretado dentro do panorama social específico da 

década de 1990 e que provoca, dessa forma, um efeito na sociedade desta época. Em Faserland, 

xinga-se indiretamente um sistema político-social através de um comportamento linguístico 

inesperado. O tom de escândalo está presente, assim como certo tom de vergonha que é 

acionado no leitor que lê  em tom natural algo que deveria ser considerado como proibido de 

acordo com o padrão social. Na descrição de valor metafórico das excreções e do vômito, é 

identificada a sociedade de consumo  de 1990 transformada em um “paraíso” capitalista. Esta 

sociedade desta época, aparentemente indiferente no sentido de participação social e política, 

utiliza a língua simples coloquial  e irônica para  expressar sua revolta e emoção internalizada, 

no que  sente asco e repulsa desta nova realidade de capitalismo excludente. Na obra, insinua-

se que a Alemanha seria um paraíso capitalista industrial repugnante. A Alemanha é 
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identificada dessa forma repulsiva através da língua cotidiana que comporta o ato de fala 

simulado dos xingamentos.  

          Como manifestação linguística dos jovens desta geração, essa forma inovadora 

metafórica de xingar transmite os valores e a mentalidade em processo de transformação da 

geração de 1990 – de maneira indireta –,  pela insinuação, pela ironia e por um querer dizer que 

vai além do que foi expresso em palavras literais. Na língua do cotidiano da Literatura Pop, está 

presente a nova marca identitária de exacerbação capitalista como uma reação de uma geração 

que se fascina pela descoberta do uso da tecnologia eletrônica e pelo avanço das mídias, mas 

que se encontra desorientada, por não saber que rumo tomar frente ao ritmo de competição 

provocado pelo fenômeno da globalização e também ao efeito do desemprego causado pela 

desestruturação econômico-política.  

          Dentro deste novo panorama sócio-político-cultural na Alemanha reunificada, a geração 

de 1990 também expressa a sua realidade de desorientação em relação a sua identidade como 

povo alemão por meio de atos de fala indiretos, isto é, por meio de “atos de fala, nos quais 

ocorre uma interpretação da afirmação que não é a normalmente esperada no sentido de um ato 

ilocutório determinado, mas uma outra que se  diferencia daquela” (MEIBAUER, 2008, p. 101, 

tradução nossa). Sendo assim, o falante faz uma afirmação que possui uma força ilocutória “x” 

identificada no seu sentido convencional literal, mas, com isso, ele quis significar uma outra 

força ilocutória diferente. Neste caso, o ouvinte interpreta a afirmação de acordo com o contexto 

situacional em que ambos se encontram e consegue depreender, isto é, identificar, o sentido real 

que o ouvinte intencionou transmitir.  

          Segundo a concepção da linguística Pragmática, “os atos (de fala) indiretos são 

afirmações, cujo objetivo ilocutório não se localiza no ponto ilocutório que é sinalizado através 

de indicadores linguísticos” (KRÄMER 2001, p. 69). Dessa forma, na obra, tanto no uso 

frequente das palavras blöd e dumm quanto nas proposições inteiras que descrevem 

naturalmente situações escatológicas e de vômito, estão presentes contextos indiretos que 

ofendem a moral da sociedade e seus símbolos respeitados convencionalmente como modelos 

a serem seguidos. O ato de fala é identificado como indireto pelo fato de “o falante querer dizer 

aparentemente alguma coisa diferente do que ele diz, mas a diferença entre “querer dizer” e 

“falar” [...] é clara. A diferença é identificável” (KRÄMER 2001, p. 70). O conteúdo ilocutório 

do ato de fala indireto do  xingamento é, dessa maneira, decifrado dentro de um contexto não 

apenas sociocultural, mas também espaço-temporal, que proporciona o entendimento do que se 
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quis realmente dizer, pois o leitor, no contexto situacional em que está inserido em conjunto 

com o falante, vai além do conteúdo físico proposicional. 

          De acordo com a Pragmática, é importante ainda ressaltar que “o ato de fala (dos 

xingamentos) - não é o dito, na realidade, mas alguma coisa é utilizada na  afirmação individual. 

[...] Ao que as afirmações não são atos de fala, mas os realizam, a Teoria dos Atos de Fala faz 

a distinção [...] entre uma ‘língua apenas’ e a sua realização, isto é, seu uso.” (KRÄMER 2001, 

p. 70). 

            O que a teoria dos atos de fala procura analisar, por intermédio da aplicação da 

Taxonomia dos atos de fala por Searle, é o valor ilocutório no qual está enquadrada cada 

afirmação enquanto ato de fala, pois, em sentido pragmático, falar significa agir. Finalmente, é 

a situação, na qual se fala, que determina qual é exatamente o ponto ilocutório de uma 

afirmação. “Com isto, devemos entender ‘situação’ não apenas no sentido estrito da situação 

de uso, mas também no sentido de todo um quadro social e cultural” (KRÄMER 2001, p. 69). 

          Os xingamentos com valor  metafórico em Faserland são expressões identitárias que se 

manifestam na e pela língua do cotidiano. Estes descrevem e revelam a realidade de uma nova 

identidade alemã em formação durante a transição do século XX para o XXI com a implantação 

da globalização e suas consequências. Pelo viés da Pragmática, que classifica xingamento como 

ato de fala, analisam-se os xingamentos e formas de praguejamento da obra não apenas como 

manifestação da década de 1990 dentro do ambiente formal institucional da literatura, mas 

também o seu uso de língua cotidiana por uma geração com marca identitária de ser a primeira 

geração de jovens alemães após a reunificação que tem contato aos poucos com a tecnologia 

digital da informação para expressar com a língua cotidiana a realidade de suas emoções dentro 

desta época da história. 

 

  4.2 Ironia em “Tristesse Royale” 

 

 A segunda obra consagrada do movimento linguístico-literário da Literatura Pop alemã 

da década de 1990, intitulada Tristesse Royale, foi publicada em 1999, quatro anos após o 

grande sucesso da publicação de Faserland, no momento em que já tinha sido concluída a 

transferência da mudança da capital da Alemanha da cidade de Bonn para a cidade de Berlim. 

            Neste ano de 1999, o escritor, jornalista e apresentador Benjamin von Stuckrad-Barre 

vivenciava um período de grande popularidade por intermédio da divulgação de seu trabalho 
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na redação do canal de televisão estatal alemão – na ARD107, assim como também com o seu 

trabalho como autor para o programa de entretenimento “Harald-Schmidt-Show” transmitido 

pelo canal de televisão Sat.1 e, posteriormente, com a publicação do seu livro Soloalbum. Neste 

mesmo tempo, Christian Kracht é conhecido no mundo da mídia como jornalista para a revista 

Tempo, é correspondente para a revista Spiegel, além de ser o autor da primeira obra da 

Literatura Pop Faserland. Eckhard Nickel desenvolvia seu trabalho na revista Tempo e na TV 

a cabo ARTE, além de ter escrito diversos textos para o jornal diário Süddeutsche Zeitung (SZ) 

e no Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Alexander von Schönburg atuava como escritor e 

jornalista alemão, nascido na Somália, conhecido como jornalista freelancer para a revista 

masculina Esquire, para o jornal semanal suíço Weltwoche e para o jornal Die Zeit, além de ser 

conhecido por ser portador de título de família nobre. Com essa ampla popularidade que os 

tornava conhecidos no mundo da mídia, o jornalista Joachim Bessing, também conhecido após 

a publicação neste mesmo ano da sua contribuição intitulada “Contrazoom”, no livro 

“Mesopotamia. Ernste Geschichten am Ende des Jahrtausends”, editado por Christian Kracht, 

convida-os para a formação de um grupo nomeado como “das popkulturelle Quintett” (o 

quinteto popcultural), com o objetivo de – como empregados da indústria da cultura (ERNST, 

2001, p. 75) – discutirem sobre o panorama sócio-cultural-político-econômico da geração Golf 

transformado pelo fenômeno da globalização de internacionalização do mercado econômico no 

período da transição da década de 1990 para a de 2000.  

            Dessa forma, o então grupo de jornalistas, conhecidos na sociedade por intermédio da 

repercussão de seus trabalhos no universo midiático, formam o “quinteto popcultural” como 

uma designação identitária constituída de cinco personalidades da mídia, situados dentro do 

âmbito cultural da Alemanha reunificada, na qual de desenvolvia o fenômeno da globalização 

de proporção não só econômica, mas também política e eletrônico-tecnológica.  

            Marcas de uma nova identidade pós-moderna surgem de forma rápida e desordenada, 

na transição do século XX para o XXI. Os meios de comunicação eletrônicos se modernizavam 

com a transição gradual do sistema analógico para o digital e deixavam, com isso, de atingir 

apenas proporções locais para atingir proporções mundiais. Na transição da década de 1990 

para 2000, a Europa se encontrava em desenvolvimento de um processo eletrônico de 

digitalização da informação e o poder de alcance da palavra, tanto escrita quanto falada. 

Informações podiam ser transmitidas rapidamente a partir da utilização do desenvolvimento da 

                                                           
107 Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalte Deutschlands (Associação das emissoras de rádiodifusão da 

Alemanha). 
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tecnologia, sem que houvesse mais o problema de tempo e de delimitação local de fronteira 

territorial. A revolução tecnológica da informação foi muito mais um desfronteiramento de 

proporções não apenas geográficas, mas também temporais, e que proporcionou a expansão do 

conhecimento ilimitadamente. 

            Neste panorama de grande transformação social e cultural propiciado pelos efeitos 

sociais do advento da globalização, Joachim Bessing “aluga [...] cinco quartos individuais e um 

quarto com lareira – o salão executivo no quarto andar, com vista para o portão de 

Brandenburgo – no hotel Adlon, Berlim” (BESSING, 2009 [1999], p. 11), por um período de 

três dias, com o objetivo de criar um Sittenbild108 da geração Golf (BESSING 2009 [1999], p. 

11). Conforme manifestação crítica de Jung (2002), com o termo “Sittenbild”: 

 

[...] não é esboçado um retrato da geração, mas muito mais do que isso, tem-

se a intenção de formar um retrato de uma sociedade no vazio, na imobilidade. 

Um retrato, que é na realidade apenas um retrato próprio, da visão de autores, 

que se entende - graças à sua imagem conferida pela mídia - como vanguarda 

da literatura contemporânea alemã. (JUNG 2002, p. 29, tradução nossa).  

            

 Deste encontro do quinteto popcultural e da conversa gravada e, posteriormente 

transcrita, sobre temas coloquiais nesta época como: “música, roupas, marcas de diversos 

produtos de consumo, além de ‘julgamentos estéticos’” (ANDRE, 2011, p. 166, tradução nossa) 

que faziam parte da história de vida do cotidiano da geração reunificada, surge mais uma obra 

da Literatura Pop de 1990: Tristesse Royale, “um livro que funciona como “um texto-chave da 

geração Golf” (ANDRE, 2011, p. 164, tradução nossa). Pelo objetivo do quinteto popcultural 

de traçar uma marca de identidade para a geração de 1990, o livro é considerado como um 

manifesto dessa geração, pois o quinteto procura, com a gravação e posterior transcrição dos 

textos de suas conversas, transcrever o Lebensgefühl109 dessa geração, assim como os 

pensamentos, os valores, o comportamento, a forma de ver o novo mundo que se abre após a 

Reunificação alemã dentro da Alemanha ocidental. Assim, “é formulada nesta obra um tipo de 

programa da geração Golf, ‘um tipo de manifesto fundador do neodandismo na Alemanha 

reunificada’” (SCHNELL, 2003, p. 581, tradução nossa).  

           Com a integração da Alemanha Oriental à Ocidental, tornou-se evidente o choque de 

identidades das duas nações, que embora fossem alemãs, em um sentido político-nacional, eram 

completamente diferentes também em estilos de vida e formas de percepção sociais. Pela 

                                                           
108 Quadro de referência de hábitos e costumes. 
109 Sentimento de vida. 



 

130 

 

decisão político-econômica da reunificação, as duas nações convivem novamente como um 

mesmo país sob o mesmo regime econômico capitalista adotado na BRD, o que não deixa de 

ser uma imposição, principalmente para a ex-DDR, que conhecia a realidade do regime do 

socialismo e da economia planificada: um sistema econômico oposto à ideia do capitalismo 

existente na BRD. 

            A questão do conflito de identidade nacional para o povo alemão pode ter sido uma 

motivação para os integrantes do quinteto popcultural para se reunir e “decifrar o enigma; 

elaborar um tipo de fundamento” (BESSING, 2009 [1999], p. 11) para que, dessa forma, 

pudessem discutir sobre o novo estilo de vida que surgia como consequência da transformação 

da realidade político-econômica na Europa, de forma que eles mesmos pudessem entender o 

panorama social no qual eles se encontravam enquanto integrantes da geração Golf e 

funcionários da nova mídia da globalização. 

            De uma forma rápida, na transição da década de 1990 para a de 2000, os valores e visões 

de mundo mudavam de forma imprevisível em uma sociedade desestabilizada pela novidade da 

apresentação sedutora da mídia de produtos “revolucionários” que ditava moda e estimulava 

uma onda de consumo desenfreada que, contraditoriamente, surgia em conjunto com o 

desequilíbrio na sociedade de um surto de insegurança no mercado de trabalho. Este 

desequilíbrio na estrutura do mercado de trabalho ocasionado pelo clima de competição 

capitalista trouxe como consequência uma forte onda de desemprego. O abalo no âmbito do 

mercado de trabalho gerou como consequência um abalo emocional coletivo mediante à 

realidade deste aumento de índice de desemprego, o que influenciou fundamentalmente o 

desenvolvimento das trocas comerciais. O poder aquisitivo também entrou em declínio. Por 

outro lado, o mercado publicitário, tendo como aliado o mercado eletrônico-tecnológico da 

comunicação, transmitia um mundo excessivamente baseado nas relações de trocas comerciais 

para que se atingisse o nível de satisfação pessoal, que vinha desestabilizado por conta das 

novas incertezas sociais ocasionadas pela desestruturação econômico-política da sociedade na 

globalização. A identidade de povo associada à ideia política de nação, isto é, de 

conscientização por parte da população de pertencimento ao país de nascimento, encontrava-se 

confusa e desordenada, pois estava misturada com uma identidade de consumo que se infiltrava 

de forma sedutora por intermédio da nova lei do mercado do sistema econômico capitalista. 

            Com a publicação do livro Tristesse Royale como um manifesto da geração de 1990, 

este se estabelece neste mercado excessivamente capitalista como um produto da mídia a ser 

consumido, mas também como um documento histórico que registra a realidade de 
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transformação de estrutura social da década de 1990 de uma maneira inovadora para a época. 

Segundo Paar, a obra: 

 

exerce primeiramente, do início ao fim, uma reprodução do papel da mídia 

talkshow para então, mais uma vez, transcrever como protocolo de conversa 

e, com isso, literalizar um pouco mais uma estrutura de mídia específica da 

televisão, na qual a especificidade se localiza em um tom constante de ironia. 

(PARR, 2004, p. 191, tradução nossa). 
 

           A partir, então, da publicação e da leitura da obra, é possível para o “leitor-consumidor” 

interpretar o tom de ironia presente na língua e nas atitudes do quinteto e perceber a realidade 

atual na qual vive por intermédio do canal de comunicação oferecido pela tecnologia da mídia 

televisiva, ao mesmo tempo também em que continua a utilizar um canal tradicionalmente 

conhecido, quer dizer, o canal da leitura de um livro na sua forma física. A partir dessa nova 

forma de percepção de transmissão de informação oferecida pelo desenvolvimento tecnológico 

da mídia que se modernizava e oferecia outras possibilidades de comunicação, podia-se 

reconhecer e refletir sobre os novos padrões sociais vigentes daquele tempo, isto é, sobre os 

valores da identidade da nação alemã em um processo silencioso de desconstrução em conjunto 

com os valores de identidade geracional, após os momentos conturbados da reunificação e da 

globalização. A partir desta reflexão e da caracterização do tempo histórico vivido 

coletivamente, pode ocorrer por parte dos leitores reconhecimento das questões mencionadas 

sobre este novo estilo de vida geracional e posterior identificação, pois uma geração partilha de 

experiências sociais comuns que unem seus participantes dentro de um momento histórico 

dado.  

           A noção abstrata da concepção de identidade está presente, no senso comum, no que 

parece ser sempre “igual” dentro de um grupo (que parece ser) homogêneo, mesmo que esses 

valores compartilhados sejam algo puramente simbólico e imaginado pela sociedade que 

funciona como um grupo submetido às mesmas leis sociais político-econômicas-culturais. 

Segundo Lothar Krappmann (2010), os símbolos são mecanismos na sociedade a partir dos 

quais as realidades se constroem, mas isso se dá apenas durante a interação dos falantes e 

sempre de um jeito diferente. Os símbolos possuem certa significação fixa como uma certa 

convenção social, porém tomam forma diferentemente para que se seja estabelecido o sentido 

dentro do contexto social de interação. 

            A questão do aumento do território geográfico alemão juntamente com a questão da 

autonomia política como país de prestígio na Europa é também uma nova marca de identidade 
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de prestígio tanto nacional quanto política para a Alemanha. Somando-se a isso está em questão 

também a identidade de consumo que se desenvolve neste país da globalização de prestígio 

econômico capitalista e eletrônico-tecnológico. A geração de 1990 desenvolve, dessa forma, 

outras tendências de comportamento como uma reação natural à realidade pós-moderna de 

exacerbação do consumo por influência da massiva divulgação destas mensagens através dos 

meios de comunicação de massa principalmente pela televisão enquanto aparelho eletrônico 

preferido de entretenimento. Ocorre uma espécie de arte de sedução operada por uma indústria 

de consumo em desenvolvimento, de forma que já se percebe “a constatação da formação de 

percepções, sentimentos e ações do ser humano de acordo com chavões de publicidade 

(SIEMES, 2004, p. 179, tradução nossa), tamanho é o poder de influência do mercado 

publicitário em união com o mercado de consumo sob a sociedade. Em relação a isso, 

comentam Christian Kracht e Eckhart Nickel que até mesmo as crianças são influenciadas por 

esse mercado com marcas de produtos de prestígio no mercado. Christian Kracht diz: “Crianças 

vestem Tommy Hilfiger110”. E Echhart Nickel acrescenta: “Bem cedo elas ouvem Hip Hop e o 

círculo de amigos delas parece exatamente o mesmo que elas. (BESSING, 2009 [1999], p. 179) 

            Pelo fato de o quinteto pop cultural ser constituído apenas de alemães que eram 

originários da Alemanha Ocidental (Westdeutschland 111) e de um suíço Christian Kracht, que 

viveu muitos anos nesta mesma parte da Alemanha, pode-se concluir que a obra Tristesse 

Royale é considerada, na realidade, uma forma de manifesto geracional um tanto quanto 

deficitária para ser realmente considerada como um modelo de identidade fixa da década de 

1990, pois a obra não inclui os pontos de vista e perspectivas dos alemães do lado oriental 

(Ostdeutschland 112). Apenas em um trecho do livro, quando os jornalistas conversam sobre 

suas percepções no dia da reunificação e o que esse evento significou para eles, é mencionada 

a Alemanha Oriental, mas para se falar de sua decadência: 

 

Joachim: Aber mit der DDR verschwanden auch die speziellen Farben der 

DDR. Man sieht das auf Fotos, dass es dort ganz spezielle und eigens 

hergerichtete Farben für die Kleidungsstoffe gab. Blasse Farben, die jetzt 

interessanterweise in der aktuellen Prada-Sommerkollektion wieder 

auftauchen: ein schmutziges Gelb, ein blasses Grün und ein schwaches Grau 

in Stoffen, die an eine Art Pergament-Plastik erinnern. Diese Farben der 

                                                           
110 Marca de roupas de prestígio que carrega o nome do estilista que a confecciona. 
111 Alemanha Ocidental. 
112 Alemanha Oriental. 
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Kollektion werden aber nur außerhalb Deutschlands in Asien, angeboten. 

(BESSING, 2009 [1999], p. 112)113 
 

           Pode-se concluir, também, que uma real identidade geracional da década de 1990 não 

pode ser retratada ou representada com fidelidade a partir da visão de mundo e percepção social 

de apenas cinco jornalistas. O que se pode depreender da leitura do livro é, então, a forma de 

pensar e de viver no mundo do lado do espaço territorial da Alemanha Ocidental – mesmo após 

a integração da Alemanha Oriental - no início de seu processo de globalização econômico e 

eletrônico-tecnológico e com a formação de uma identidade de consumo que foi dominando 

realmente o país inteiro e se alastrando por toda Europa.  

            Com Tristesse Royale, pode-se ter um registro que documenta esta realidade a partir da 

forma de observação e percepção dos acontecimentos de um grupo de cinco jornalistas que 

mencionavam a realidade da Alemanha Ocidental na qual viviam, após a metade da década de 

1990, mas que não tinham como incluir ao seu discurso pontos de vista da realidade da ex-

Alemanha socialista no contexto de globalização pós-reunificação alemã. Em relação a esse 

caráter de registro e de documentação histórica de um novo tempo, Thomas Ernst (2001) vê a 

“Literatura Pop como uma forma da literatura que menos se utiliza de um padrão de narrativa 

clássico, mas que, muito mais do que isso, caracteriza a forma que arquiva cultura 

contemporânea; e seus autores, portanto, como ‘os novos arquivistas’” (p. 197, tradução nossa). 

           A partir dessa forma de arquivar novas realidades do mundo da globalização em processo 

de desenvolvimento, pode-se refletir ainda sobre essa realidade pós-moderna capitalista que 

venceu o socialismo, dominou as massas e formou um padrão de identidade de prestígio 

econômico competitivo e de instabilidade tanto no mercado de trabalho quanto na política, 

causando uma onda de progresso tecnológico, por um lado, e uma onda de incerteza social, por 

outro. Principalmente os alemães da extinta DDR, como “novos cidadãos alemães”, 

encontravam-se em um estado de desorientação que destruía sua ideia formada de identidade 

nacional, pois – de um dia para outro –, ocorreu a queda do muro de Berlim; não existia mais o 

regime do sistema econômico da economia planificada, nem o sistema socialista; não existia 

                                                           
113 Mas com a DDR sumiram também as cores especiais da DDR. A gente vê nas fotos que havia cores bem 

especiais e cores especialmente preparadas para os tecidos das roupas. Cores pálidas, que surgem agora 

interessantemente novamente na coleção atual da coleção de verão (da marca) Prada: um amarelo sujo, um verde 

pálido e um cinza fraco em tecidos que lembram um tipo de plástico de pergaminho. Essas cores da coleção são 

oferecidas apenas fora da Alemanha, na Ásia. 
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mais o sistema de ditadura implantada pelo Staatssicherheit114; o Ostblock115 foi dissolvido 

após o fim da Guerra Fria. Seus produtos típicos de consumo sumiam do mercado e eles tinham 

que consumir os produtos americanizados da BRD com os quais não se identificavam. Os 

alemães da ex-DDR foram “obrigados” politicamente a aceitar a integração à BRD, isto é, não 

tiveram chance alguma de se opor à reunificação. Dessa forma, tiveram que se adaptar a valores 

político-econômico-culturais opostos aos seus e assumir essa identidade capitalista do mercado, 

contrária à sua. Pelo lado dos alemães da parte ocidental, também não havia muito o interesse 

de aproximação com os “novos cidadãos”. Eckhard comenta o seu total desinteresse na 

integração da antiga DDR à Alemanha BRD de prestígio econômico e americanizada 

culturalmente: 

  

Am Tag der Deutschen Wiedervereinigung fand ich mich in der 

Paranoiagrube in Dahab, am Rande der Wüste Sinai liegend. Es lief “Shine 

On You Diamond” von Pink Floyd, und nichts war mir ferner und 

gleichgültiger als der Tag der Deutschen Einheit. Selbst in dieser debilen 

Runde von Hippies und Aussteigern fühlte ich mich wohler, als 

fähnschenschwingend den nächsten Trabi zu begrüßen. (BESSING, 2009 

[1999], p. 110)116 
 

             A língua utilizada nesta obra, como produto de identidade da Alemanha Ocidental, isto 

é, o código linguístico de comunicação utilizado, é a língua alemã nacional reconhecida 

político-institucionalmente como língua oficial, mas uma língua alemã despadronizada muitas 

vezes na sua estrutura gramatical e que tematiza essencialmente aspectos do cotidiano, isto é, 

cita marcas de produtos, personalidades da mídia, programas de televisão, descreve 

sentimentos, etc. No trecho citado anteriormente, por exemplo, no ato da transcrição do texto 

da língua falada e gravada para a escrita, são citados aspectos da vida cotidiana como uma 

música da moda da época Shine On You Diamond, o grupo musical que a canta: Pink Floyd. 

Além disso, é citada a palavra Trabi, uma marca de carro da DDR, utilizada para designar o 

próprio integrante da DDR em si, pois Eckhard fala em “cumprimentar”.  

                                                           
114 Ministério de segurança do Estado. Também conhecido pela forma abreviada de “Stasi”. Era um sistema de 

polícia secreta e espionagem. 
115 Bloco do Leste. Bloco de países comunistas socialistas.  
116 No dia da Reunificação Alemã, eu estava na cidade egípcia Dahab, no poço Paranoia, localizado à margem do 

deserto Sinai. Tocava a música “Shine On You Crazy Diamond” do grupo Pink Floyd e nada era mais longe e 

mais indiferente pra mim do que o dia da Reunificação.  Mesmo nessa roda idiota de Hippies e desistentes eu me 

senti melhor do que cumprimentar o próximo Trabi (marca de carro tradicional na antiga DDR) balançando 

bandeirinha. 
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           Nesta obra, especialmente, é utilizada a encenação, que se serve basicamente do artifício 

linguístico da ironia, tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. “O conceito de encenação 

vem da metáfora de teatro” (HANS, 2017, p. 149, tradução nossa), e, de acordo com Fischer-

Lichte (2000, p.20, tradução nossa), “trata-se com encenação de uma realidade estetizada” que 

acontece de forma totalmente intencional, pois “só a intenção transforma a representação em 

encenação” (HANS, 2017, p. 151). A palavra “encenação” significa, literalmente, interpretar 

um papel artístico em uma cena na peça teatral anteriormente preparada, isto é, significa 

representar conscientemente um personagem em um ambiente ficcional. Porém, “encenações 

são representações com intenções que buscam certos efeitos, que se realizam na frente do 

público e que ao mesmo tempo são influenciadas por este” (HANS, 2017, p. 155). Com a 

atribuição da palavra encenação, deseja-se, assim, expressar que a língua utilizada na escrita da 

obra é uma língua livre de padrões institucionais de controle da manutenção de regras 

gramaticais, e que, ainda por intermédio desta língua de transcrição de aspectos do cotidiano da 

década de 1990, cada um dos integrantes do quinteto interpreta seu personagem como se eles 

participassem de um programa de talkshow de perguntas fixas (programadas) e respostas livres. 

Dessa forma, as encenações do quinteto popcultural “são representações baseadas em efeitos” 

(HANS, 2017, p. 119). O quinteto intenciona atingir esses efeitos frente ao seu público, isto é, 

frente aos leitores que “assistem a essa peça teatral”, no sentido metafórico do termo. É 

encenada a ironia de uma Alemanha reunificada de faz de conta para o público leitor que deve 

interpretar a ironia de acordo com o que conhece do mundo da década de 1990 de acordo com 

experiências próprias vividas coletivamente nessa época. 

            A conversa gravada no hotel Adlon é uma expressão falada livre sobre temas cotidianos 

que faziam parte da realidade cotidiana da década de 1990. Contudo, no processo de transcrição 

da língua falada para a escrita, percebe-se que alguns traços coloquiais da língua falada 

adquirirem a forma de uma língua escrita formal, ou seja, de uma língua ideal de acordo com 

padrões institucionais para a publicação de um livro.  

           A originalidade da conversa e seu caráter informal se perdem de certa maneira no 

momento da transcrição da conversa coloquial, pois – acredita-se –, o ato da publicação de um 

livro ainda era para aquele momento histórico, um ato formal. Por essa possível razão, 

misturam-se, na obra, trechos de língua coloquial com trechos da língua culta, assim como neste 

trecho da conversa com o uso da segunda pessoa do singular informal du que remete ao 

pronome de tratamento informal: “você; e do uso do neologismo Chamäleon-Rüstzeug com 
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valor metafórico que estabelece uma comparação do trabalho que muda o tempo todo com o 

animal camaleão que muda sua cor de acordo com o meio em que se encontra: 

 

Bejamin: [...] Weil man nämlich gar nichts kann. Die Voraussetzung ist doch: 

Du hast keine Fertigkeit und keine Fähigkeit, kein wirkliches Handwerk. 

Eckhart: Doch. Das Handwerk ist in diesem Falle das Chamäleon-Rüstzeug, 

die Fähigkeit zur ständigen Veränderung. (BESSING, 2009 [1999], p. 82)117 
 

           A conversa do quinteto parece ter, por um lado, um tom autobiográfico, pois o quinteto 

fala livremente sobre suas próprias visões de mundo e sobre os temas rotineiros da sociedade 

da época de 1990 como testemunhas desta época, mas, por outro, está clara toda a arrumação 

prévia, isto é, a preparação para uma situação a ser encenada, uma situação de representação de 

um papel programado anteriormente para se atingir um efeito desejado perante o público. Nas 

obras da Literatura Pop, é característica identitária o predomínio típico da narração na primeira 

pessoa do singular, que se apresenta ao leitor como um “tipo de narração que não se relaciona 

tanto com ações, processos e histórias, mas muito mais com um modo de se existir, um ‘eu sou’ 

(BAßLER, 2015, p. 113, tradução nossa). Com essa maneira de narrar de aproximação do autor 

ao leitor, e que passa naturalmente um tom autobiográfico, percebe-se nas obras da Literatura 

Pop que “não se trata de uma narração do que ‘como foi realmente’, no modo de uma ficção, 

mas no modo de abertura de uma área de possibilidades do presente (BAßLER, 2015, p. 113). 

           O conteúdo do livro traz, dessa forma, significação e sentido de uma mistura de conversa 

espontânea real de cunho autobiográfico com toda a encenação típica de uma obra de ficção, o 

que mostra que as fronteiras tanto entre ficção e realidade quanto entre autenticidade e não 

autenticidade são tênues. Os temas tratados pelo quinteto nas suas conversas são realmente os 

da vida rotineira típica da década de 1990. Neste contexto, 

 

Das Gespräch dreht sich um Geld und die Börse, das Szenenleben in Hamburg 

oder Köln, die Arbeitsverhältnisse in der Werbe- und Medienbranche, um 

Konsum, Meinungsbildung bzw. die prinzipielle Unmöglichkeit einer 

solchen, die Subventionsmaschinerie des Kultur- und Literaturbetriebs, das 

neue Berlin, Demonstrationen in den sechziger Jahren im Vergleich zu heute 

oder die Frage, wie dem „Teufelskreis der Kolletivierung des Individualismus  

zu entkommen sein könnte. (BESSING, 2009 [1999], p. 155)118 

                                                           
117 Benjamin: porque ninguém sabe fazer nada. O pré-requisito é: você não tem nenhuma habilidade e nenhuma 

capacidade, não tem profissão nenhuma. Eckhart: Tem sim. A profissão é nesse caso o instrumento-camaleão, a 

capacidade para a constante mudança. 
118 A conversa gira em torno de dinheiro e da bolsa de valores, da rede social em Hamburgo ou Colônia, das 

relações de trabalho na indústria de publicidade e da mídia, do consumo, da formação de opinião ou a 

impossibilidade básica de formação de uma, máquinas de subvenção de atividade cultural e literária, da nova 
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           Com estes temas da atualidade, mas com todo um cenário arranjado previamente, as 

conversas simulam uma situação de conversa natural, na qual a identidade nacional, em um 

sentido político de exaltação e de orgulho de nação, de pátria, de Vaterland, não é realmente 

levada em conta, pois é claro que os jornalistas apenas se propõem realmente a conversar sobre 

o mundo do mercado de consumo em que vivem no contexto da vida na Alemanha Ocidental. 

O tema “dinheiro” aparece já no primeiro tema da conversa, e é como se ele fosse a mercadoria 

em si, isto é, o produto de que se fala, pois somente de posse dele é que se é possível consumir. 

Com o poder do dinheiro em mãos, com o poder aquisitivo que é o de compra, pode-se ter 

acesso às vantagens financeiras que o mercado da globalização pode oferecer e se assumir a 

identidade de consumidor.  

            O caráter de encenação da ironia na obra pode ainda ir muito mais longe se houver 

dúvida por parte do leitor em relação aos julgamentos e opiniões do quinteto. Até mesmo foi 

feita a crítica de que esta obra, como outras da Literatura Pop de 1990, pode ter sido “uma 

história de sucesso de estratégia de marketing” (ERNST, 2013, p. 193) para vender o livro como 

um grande produto de consumo lançado como moda, pois os jornalistas estavam em grande 

circulação no mundo da mídia, estavam em um momento de fama como popliteratos e 

conseguiam atrair, dessa maneira, a atenção para a venda de seu produto de entretenimento, de 

fácil acesso a todos, sem distinção, e também de baixo custo.  

            Neste contexto, a própria palavra pop na designação “Literatura Pop”, funciona como 

uma etiqueta para um produto da moda que já atrai naturalmente o público por fazer lembrar de 

forma associativa à música popular, e mais do que isso: a algo do povo e para o povo, e que é, 

por isso, desinstitucionalizado em sua essência e que naturalmente inclui qualquer um que se 

identifique com as mensagens. “Ao mesmo tempo, pop é baseado no princípio da exclusão e 

do consenso. Pop surge de um entrelaçado, da segmentação e em um contramovimento” 

(BESSING, 2009 [1999], p. 27). Isso significa que, o interesse pelo que é pop pode tanto incluir 

quanto excluir. No conceito de identidade pop está marcado também o conceito de identidade 

e de diferença. Para a inclusão em um mesmo grupo, é preciso que se estabeleça a diferença do 

que não pode ser incluído neste mesmo grupo. De acordo com Thomas Tadeu da Silva (2014, 

p. 76), “é a diferença que vem em primeiro lugar”. O pop é, então, diferente. No que ele é 

                                                           
Berlim, de passeatas nos anos 60 em comparação a hoje ou da pergunta, como se poderia escapar do “círculo 

vicioso da coletivização do individualismo”. 
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marcado como diferente, não foi automaticamente incluído em outros grupos, no sentido 

tradicional. 

           O público-leitor se interessava, na década de 1990, por uma leitura que “tivesse a sua 

cara”, que “falasse a sua língua”, que tratasse de suas questões existenciais e que provocasse 

identificação com seu estilo de vida, com seu momento atual. Dessa forma, a Literatura Pop foi 

uma expressão linguística que foi se formando na década de 1990 e que recebeu a etiqueta de 

identificação “Literatura Pop” por ser algo diferente das formas de narrativa produzidas até 

aquele momento. “Para os autores-pop, os significantes da música-pop, do cinema, da televisão 

e das diversas formas organizadas em volta dessas maneiras de expressão estéticas; tornam-se 

matéria-prima de uma escrita literária estritamente orientada no tempo presente (SCHÄFER, 

2003, p. 78, tradução nossa). Sendo assim, essa forma de escrita contemporânea da década de 

1990, isto é, essa nova língua na forma escrita de narração que aparece como tendência 

espontânea de expressividade, manifesta-se como um movimento literário e linguístico com 

marcas da oralidade, da língua falada, e da forma irônica de uma época pós-moderna em 

desenvolvimento. Seus produtores não são convencionalmente literatos prestigiados como o 

esperado tradicionalmente, mas um grupo de jornalistas que escrevia para seu público em 

especial – para o povo em geral – como uma reação social contra uma nova ordem social da 

incerteza imposta pela globalização excessivamente capitalista.  

 De forma crítica, negativa indireta, através da “encenação mediática dos autores (ERNST, 

2013, p. 193), os Popliteraten expressam seus pontos de vista, suas visões de mundo da época 

da década de 1990 em uma conversa livre, na qual se utilizam do recurso da ironia tanto nas 

suas falas quanto em suas atitudes com a função de ridicularizar o existente e provocar o seu 

público leitor a interpretar as realidades desse mundo transformado pelo poder econômico. 

           Nesta época, estavam na moda os programas de talkshow na mídia televisiva. O quinteto 

parece, dessa forma, ter procurado fazer uma encenação como se participassem de um. Em 

forma de um diálogo de perguntas fixas e respostas livres, conversaram sobre a marca 

identitária da geração Golf, desta geração de consumo em formação. O aparelho de televisão 

era neste tempo um aparelho doméstico quase obrigatório em casa e a ele se associava o poder 

de informar e o de entreter. A atividade de entretenimento era a atividade exercida no tempo 

livre e através da qual a mídia, com sua mensagem de estímulo ao consumo, transmitidas pelas 

propagandas publicitárias, encontrava acesso às mentes da geração reunificada para influenciá-

la ainda mais a participar do mercado capitalista. Neste mundo da globalização eletrônico-

tecnológica, “reviravoltas da mídia na área da comunicação levam obviamente a mudanças 
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incisivas na área global, social; estas são por isso sérias, porque se trata, na realidade, mais do 

que apenas distribuição de habilidades de codificação técnicas (‘Lesen’119, ‘Schreiben’120)” 

(KOCH; OESTERREICHER, 1985, p. 32), pois essas novas realidades transmitidas pela mídias 

são capazes de modelar novas formas de comportamento e mentalidades através das mensagens 

que transmitem. 

            O quinteto tratava de toda temática da moda da década de 1990 que interessava 

realmente aos jovens e conseguia, assim, atrair a atenção destes. O sucesso dos jornalistas se 

devia ao fato de serem tratados assuntos comuns com as quais as pessoas se identificavam 

dentro do contexto conhecido do que realmente estava acontecendo nesta época.  Eles falavam 

de temas do dia a dia e utilizavam a mídia como intermediadores para sua expressividade. A 

TV e, mais tarde, o computador como meios e instrumentos de comunicação, transmitem novas 

realidades do mundo publicitário e modelam – com suas mensagens de apelo ao consumo –, 

comportamentos, hábitos, seduzem a juventude e lançam modas, pois podem usar a língua da 

propaganda comum a todos para persuadir e fazer comércio, isto é, são instrumentos de poder 

da mídia que, com a desculpa camuflada de oferecer uma possibilidade de entretenimento, 

praticam a arte da venda e implantam a ideia do consumo pelo consumo, estabelecendo um 

novo padrão de identidade de consumidor na era da pós-reunificação e da globalização.  

           Por intermédio da língua falada pelo quinteto nas suas conversas no hotel Adlon, a ironia 

de um mundo capitalista idealizado como o ideal é encenada. Com isso, é criado um padrão 

coletivo de desejo por produtos que são oferecidos pelo mercado que se utiliza dos meios de 

comunicação, que funcionam como interlocutores dessa mensagem publicitária de venda. 

Porém, a decepção é percebida após a compra do produto como o quinteto retrata em sua 

conversa:  

 

Und dann die schlimme Enttäuschung der Menschen dort unten in den 

Straßen, wenn sie erkennen, daß die Dose Beck’s-Bier in ihrer Hand ihr Leben 

nicht im geringsten ändert, sportlicher oder glamouröser macht. Das 

Lebensgefühl, für das wir fünf in Deutschland stehen, spiegelt sich zudem 

auch in der Werbung wider: Das Mondäne, Die Drei-Wetter-Taft-Welt, Der 

Wohlstand – alles dies findet sich ja in der Suggestionswelt der Kampagnen 

wieder. (BESSING, 2009 [1999], p. 40)121 

                                                           
119 Leitura. 
120 Escrita. 
121 E então a grave decepção das pessoas lá embaixo nas ruas quando elas reconhecem que a latinha da cerveja (da 

marca) Beck na mão delas, não muda a vida delas no mínimo, não as faz mais esportistas ou mais glamorosas. O 

sentimento de vida pelo qual nós cinco aqui somos a favor se reflete também na propaganda publicitária: o 

extravagante, o mundo que tem que ser rápido em três tempos, o bem-estar – tudo isso se encontra novamente no 

mundo sugerido pelas campanhas. 
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           É o desejo de consumo, estimulado no consumidor por intermédio da atividade sedutora 

da representação do produto no mercado, que enfatiza o poder da mídia – como transmissora 

da mensagem –, e do dinheiro – como instrumento para se chegar ao consumo. O poder da 

mídia deste mercado econômico-publicitário e do dinheiro são os grandes marcadores da 

identidade da geração Golf: desta geração do lado da Alemanha Ocidental de 1990 que recebe 

muitas facilidades tecnológicas para consumir cada vez mais, assim como comenta o quinteto 

sobre os caixas eletrônicos: “o constante gasto de dinheiro em somas que não pertencem a quem 

gasta, surge centralmente através dos caixas eletrônicos. Se eu tivesse que sacar no guichê do 

caixa, a coisa não iria tão longe”.  (BESSING, 2009 [1999], p. 21) 

            A encenação da importância estética de um estilo de vida capitalista conferida no ato do 

consumo, isto é, da aquisição de produtos – e não da utilidade real destes – patrocinada pelo 

mercado publicitário na década de 1990, explica a situação de endividamento da geração Golf. 

O quinteto compara os estilos de vida de gerações passadas (como a de seus pais) com a sua 

geração e manifesta sua opinião a respeito: 

 

Es gab bei früheren Generationen noch die angestrebte Gleichzeitigkeit von 

Anschaffungen. Zuerst das Auto – erste Etappe. Dann die Wohnung – zweite 

Etappe. Dann die gesamten Möbel – dritte Etappe. Dann Kinder – vierte 

Etappe. Dann eigenes Haus – fünfte Etappe. Dann das ganze von vorne, aber 

mit dabei einhergehenden Verfeinerungen in der Qualität der Anschaffungen. 

Heute entsteht die Verschuldung aber nicht mehr durch Investitionen, sondern 

direkt und indirekt  durch das Nachtleben. Früher nahm man einen Kredit über 

zehn tausend Mark auf, um die Wohnung einzurichten. Heute wird mit dem 

Kreditgeld herumgerockt. (BESSING, 2009 [1999], p. 20)122 

 

           Para que esse gasto descontrolado de dinheiro no ato de consumo, para sustentar um 

estilo de vida de faz de conta, possa se realizar, todo um cenário é preparado. O gosto e 

comportamento da juventude são pesquisados pelo mercado que utiliza para isso o trabalho de 

pessoas denominadas como trendscouts, isto é, profissionais que observam o uso de certos 

produtos em lugares frequentados pelo público que desejam conquistar, com o objetivo de 

pesquisar hábitos, interesses e formas de comportamento deste público e até mesmo de inventar 

                                                           
122 Ainda havia nas gerações passadas a simultaneidade desejada para as compras. Primeiro, o carro – primeira 

etapa. Então, a moradia – segunda etapa. Então, todos os móveis – terceira etapa. Então, crianças – quarta etapa. 

Então, uma casa própria – quinta etapa. Então tudo de volta ao início, mas junto disso com os refinamentos na 

qualidade das aquisições. Mas hoje surge o endividamento não mais por investimentos, mas direta ou 

indiretamente pela vida noturna. Antigamente, pegava-se um crédito de mais de dez mil marcos para mobiliar a 

casa. Hoje a gente brinca om o crédito de dinheiro como se dançasse rock. 
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uma nova moda a partir de suas observações. Eles são praticamente, em associação metafórica, 

como “espiões da moda”, mas que muitas vezes acabam lançando no mercado produtos que 

agrada a poucos, como é mencionado pelo quinteto:  

 

Christian Kracht: [...] Adidas und Nike mussten zuerst Menschen in die Clubs 

hinausschicken, um zu schauen, wie und von wem ihre eigenen Produkte 

getragen werden. Und je nachdem, was ihnen dann diese Trend-Scouts 

berichtet haben, wurde dann weiter produziert. Benjamin v. Stuckread-Barre: 

[...] Weil die (die Trend-Scouts) nämlich dort in den Clubs nicht die 

Gesellschaft schauen, sondern die Style-Avantgarde und die Firmen dadurch 

dann vorgreifen und etwas auf den breiten Markt werfen, was eigentlich nur 

wenigen gefällt.  (BESSING, 2009 [1999], p. 150)123    

 

           Neste panorama de um novo mercado (de economia internacional) da globalização, 

pode-se ver claramente que “a Literatura Pop reage à cultura da mídia com uma combinação de 

ironia e melancolia. [...] Os Popliteratos realizam, como eles mesmos dizem, uma descrição 

irônica da cultura, que é percebida como uma cultura da deterioração” (SIEMES, 2004, p. 175-

176), pois ridicularizam o meio cultural em que vivem, quando eles mesmos fazem parte dele 

e contribuem, de certa maneira, para que ele seja assim. Eles assumem o caminho da ironia: 

 

Stuckrad-Barre: Was haltet ihr von der arroganten These vieler sogenannter 

nachdenkender Menschen, dass das größte Problem unserer Gesellschaft die 

Bewusstwerdung ihrer selbst ist? Also, je höher man sich in der 

Bewusstwerdungsspirale hinaufschraubt, desto unglücklicher wird man. 

Kracht: Aber das ist doch genau der von uns beschriebene Weg, nämlich der 

Weg der Ironie. (BESSING, 2009 [1999], p. 145)124 
 

            Em Tristesse Royale, o ato de encenação, tem uma caracterização chave, pois está 

relacionado analogamente à manifestação artística do teatro como já é sugerido no início do 

livro, no trecho: Der Vorgang öffnet sich für Eckhart Nickel im Foyer des Hotel Adlon 

(BESSING, 2009 [1999], p. 16)125. A língua de encenação irônica se torna veículo de novas 

realidades da década de 1990, realidades estas que são interpretadas como um papel de um 

personagem pelo quinteto popcultural. Esta situação representada pelo quinteto, porém, está 

                                                           
123 Christian Kracht: (As marcas) Adidas e Nike tiveram primeiro que mandar pessoas para as boates para ver 

como e por quem os seus produtos são usados. Benjamin v. Stuckrad-Barre: é porque eles lá nas boates não olham 

a sociedade, mas o estilo da avanguarda. As firmas, então, com isso avançam para jogar no Mercado amplo o que 

na realidade agrada a poucos. 
124 Stuckrad-Barre: Os que vocês acham da tese arrogante de muitos das pessoas chamadas inteligentes, de que o 

maior problema da nossa sociedade é o ato de se tornar consciente do seu próprio ser? Bem, quanto mais alto se 

chega no espiral do se tornar consciente, mais infeliz a gente se torna. Kracht: Mas esse é exatamente o caminho 

descrito por nós, quer dizer, o caminho da ironia. 
125 A cortina se abre para Eckhart Nickel no Hall de entrada do hotel Adlon. 
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longe de ser uma farsa ou uma espécie de manifestação de fingimento, como o sentido figurado 

da palavra “encenação” também pode sugerir, pois “se trata de produção de conhecimento (não 

de produção de verdade)” (WEISCHENBERG, 1993, p. 129, tradução nossa). Com a “peça de 

teatro” encenada, em sentido metafórico, no hotel Adlon, apresentada em um estilo de talkshow, 

o quinteto pretendia retratar as características que se sobressaíam como certo padrão dominante 

de sua própria geração. Com isso, o quinteto transcrevia as suas formas de percepção desse 

novo mundo que se apresentava de forma não-linear, a partir da mudança do padrão econômico-

político da sociedade e, consequentemente, da mudança de mentalidade e valores da sociedade 

como um todo. É contra o sistema de poder político institucional competitivo do mercado 

internacional econômico, que se impõe no cenário europeu e desestruturava a ordem social 

conhecida, que reage criticamente, mas de forma indireta, o movimento histórico-linguístico da 

Literatura Pop alemã de 1990, na obra Tristesse Royale, por intermédio da utilização da ironia, 

ato de fala indireto entendido por Lapp como “uma simulação aberta da desonestidade no nível 

de ações linguísticas” (LAPP, 1992, p. 146, tradução nossa), e ainda explicado por Monika 

Schwar-Friesel como um “fingimento simulado, diferente da mentira que é uma sinceridade 

simulada” (SCHWARZ-FRISEL, 2009, p. 226, tradução nossa).  

           Neste trecho, o quinteto se utiliza do artifício da ironia para mencionar possibilidades 

que a modelo famosa Claudia Schiffer teria de enviar cartas-bombas. Com a frase “Esta é a 

chance para Claudia Schiffer", fazem ironia com a imagem dela na mídia, e ainda 

complementam ironizando a profissão de modelo fotográfico ao associar diretamente o trabalho 

de modelos com: consumo de drogas, implante de silicone, doenças consequentes de má 

alimentação: anorexia e bulimia; e terminam ainda por ironizar até mesmo o público leitor, que 

seria tão “ingênuo” que jamais desconfiaria dela como provável terrorista, justamente por ela 

ser uma personalidade de prestígio na mídia e já ter uma imagem construída, uma imagem na 

qual este público confia e respeita: 

 

Wenn Claudia Schiffer das Hobby hätte, Briefbomben zu verschicken – kein 

Verdacht würde auf sie fallen. Claudia Schiffer ist für  jeden allein dazu da, 

schön anzusehen, eben ein Supermodel zu sein. Niemand würde doch auf die 

Idee kommen, dass sie etwas tut, dass was anderen schadet. Das ist doch die 

Chance für Claudia Schiffer. Man denkt doch eher, der Terror dieser 

Supermodels richte sich gegen sich selbst; sie nehmen Drogen und lassen sich 

Silikon implantieren; Magersucht, Bulemie vielleicht manchmal noch. Aber 
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man glaubt doch nicht, dass die Bomben kaufen oder verschicken würden. 

Dabei haben gerade die das Geld dazu. (BESSING, 2009 [1999], p, 158)126 
 

            Com a utilização do recurso linguístico da ironia, o quinteto popcultural produz uma 

nova língua de expressão linguística e provoca o público. Na obra, o registro da discussão sobre 

assuntos do cotidiano da geração Golf se apresenta muito mais como uma forma de 

manifestação teatral artística do quinteto popcultural neste estilo de talkshow, no qual a ironia 

é utilizada para fazer com que o público-leitor interprete naturalmente o que não é dito 

explicitamente, mas que está mesmo assim claro, por outro lado, para o leitor contemporâneo 

que já conhece os detalhes dos assuntos triviais por sua própria experiência de vida e percepção 

dentro de sua interação social.  

           Ainda é importante ressaltar que, tradicionalmente, “como principal característica da 

ironia vale, que o contrário do que se quer dizer é dito, e que é transmitida uma avaliação 

(geralmente) negativa do falante” (SCHWARZ-FRISEL, 2009, p. 223), porém, como Monika 

Schwarz-Friesel também ressalta: a ironia é “baseada em emoções” e “[...] entender ironia é 

também algo ligado à inteligência emocional de quem utiliza a língua”. (SCHWARZ-FRISEL, 

2009, p. 224). Sendo assim, “a ironia é sempre um ato de fala indireto expressivo, porque o 

falante que utiliza a ironia, por definição, não explicita a sua posição emocional” (LIMMER, 

2010, p. 17, tradução nossa) de maneira literal. Desta forma, o leitor compreende a fala irônica 

quando este consegue identificar onde está o implícito, quer dizer, quando ele possui 

conhecimentos de mundo que o permitam fazer uma associação lógica entre o que é dito e o 

que se quis dizer.  

           Por um lado, ironia é, por isso, “fundamentada na cognição” (LIMMER, 2010, p. 17), 

porém “entender a ironia não é apenas uma performance cognitiva, mas envolve também a 

capacidade de reconhecer e valorizar os aspectos emotivos (de relacionamento) das conversas” 

(SCHWARZ-FRIESEL, 2009, p.230). 

           Na obra Tristesse Royale, a ironia é utilizada, tanto na língua escrita da narrativa como 

um recurso linguístico utilizado artisticamente, quanto nos atos de comportamento do quinteto: 

 

Com o artifício da ironia, quem fala não expressa literalmente o que realmente 

quer dizer, mas permite abertamente o reconhecimento do que disse através 

                                                           
126 Se Claudia Schiffer tivesse o hobby de enviar cartas-bomba – nenhuma desconfiança ia cair sobre ela. A Claudia 

Schiffer está para cada um aí para ser linda, quer dizer, ser uma super modelo. Ninguém ia ter a ideia de que ela 

possa fazer algo que prejudique alguém. Essa é a chance para Claudia Schiffer. A gente pensa que o terror dessas 

modelos se vira para elas mesmas; elas tomam drogas e implantam silicone; anorexia, talvez bulimia às vezes 

ainda. Mas a gente não acredita que elas comprariam ou enviariam bombas. Com isso, elas têm dinheiro para isso. 
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de certos sinais de ironia como entonação, mímica, ou também através de 

conhecimento base existente que liga falante e ouvinte (AXMANN 2009, p. 

15, tradução nossa). 

             

 Dessa maneira, quem se utiliza deste recurso, fornece, implicitamente, como uma 

espécie de jogo de sentidos e de interpretação, todas as pistas para que o receptor interprete a 

ironia, ou seja, para que o receptor possa ser capaz de formar uma representação mental do que 

se quis dizer, ao se dizer literalmente o contrário disto, e compreenda o seu sentido inserido no 

contexto em questão. Em um jogo irônico com as palavras, o sentido do que é dito ou escrito é 

o contrário do literal e precisa ser interpretado pragmaticamente para que se desvende o seu real 

contexto de significação. 

           A ironia do apresentador de televisão Harold Schmidt utilizada em suas piadas durante 

seu programa de talkshow é um tipo de ironia apreciada e admirada pela geração Golf e que 

demonstra realmente o estilo de ironia na língua e nas atitudes utilizado pelo quinteto: 

 

Politische Witze, in der Form, wie sie etwa Harald Schmidt zu machen 

versteht, bleiben für mich allerdings nötig. Er ist ein großer Aufklärer. Also 

wenn zum Beispiel Oscar Lafontaine einen Mistelschnaps an die vor seinem 

Haus in Saarbrücken wartenden Journalisten ausschenkt. An so einem abend 

schafft Harald Schmidt es, die ganze Show mit einem Tablett Schnapsgläser 

in den Händen zu bestreiten. So ist dann politisches Witzemachen möglich; 

also in der Verweigerung des Kommentars. Lediglich im Abbilden von dem, 

was wir sehen. (BESSING, 2009 [1999], p. 108)127 

 

           O quinteto, por toda esta articulação irônica de suas proposições, transmitia também uma 

possível impressão de que a geração da qual fazia parte nutria um sentimento de indiferença em 

relação aos eventos institucionais da política. Com seu tom irônico de ridicularização, durante 

sua manifestação artística de encenação, o quinteto manifestava uma imagem negativa e fazia 

pouco caso da Alemanha capitalista-industrial como centro econômico com sua mais nova 

realidade de ser uma sociedade de consumo implantada pelo mercado internacional de 

comercialização de produtos. Ao utilizar a ironia nas suas falas, os popliteratos optaram, por 

um lado, por uma maneira de expressão indireta, mas que, por outro lado, tinha uma 

interpretação direta pelos leitores contemporâneos, pois essa forma de expressão ridicularizante 

                                                           
127 Piadas políticas, na forma como o Harald Schmidt entende fazer, são, no entanto, necessárias para mim. Ele é 

um grande educador. Bem, quando Oscar Lafontaine serve licor de visco para os jornalistas que esperavam na 

frente da sua casa em Saarbrücken. Nessa noite, o Harald Schmidt consegue fazer o show com uma bandeja de 

copos de bebida alcóolica nas mãos. Assim é possível então o fazer piadas político; na recusa do comentário. 

Meramente na imagem daquilo que nós vemos. 
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do irônico dava conta de transmitir com fidelidade uma posição de insatisfação social coletiva 

que surgia como uma forma de reação contra o panorama de desemprego crescente e de 

desestruturação da vida econômica da sociedade como um todo. 

            Neste panorama de dissabor com o sistema político, o sentimento coletivo de desencanto 

com a política enquanto órgão regulador social e instância de governo afetou de tal forma a 

sociedade desta década, que a palavra “Politikverdrossenheit” 128 circulava na mídia como um 

neologismo típico da época. Com o uso corrente dessa palavra na comunicação normal 

cotidiana é realçada “a característica de um sentimento de frustração em relação a assuntos 

políticos, sentimento este que era mais algo considerado como um ‘estado emocional’ dos 

cidadãos em relação à percepção deles sobre política”. (ARZHEIMER 2002, p. 28, tradução 

nossa). Com esta nova palavra de uso corrente e com carga semântica negativa, por transmitir 

um sentido de desânimo em relação a práticas de partidos políticos em geral, era manifestada 

entre os cidadãos uma forma inconsciente de protesto como reação de insatisfação com o rumo 

dos acontecimentos na história política-econômica-cultural da Alemanha. O cidadão da década 

de 1990 vive em um mundo globalizado drasticamente transformado e perde a confiança em 

um sistema político que deveria protegê-lo por intermédio do programa de assistência e seguro 

social. Devido a esse momento conturbado de insegurança e instabilidade políticas, percebido 

emocionalmente, o cidadão muda seu comportamento em sociedade, pois passa ter a convicção 

de que não pode influenciar os acontecimentos políticos. É, além disso, da opinião, de que “não 

é representado de maneira apropriada em seus interesses pelos políticos em atuação, e, por essa 

razão, não pode depositar confiança em instituições políticas e no que nelas agem”. (MAURER 

2003, p. 15, tradução nossa).  

            De acordo, então, com a percepção coletiva da sociedade de 1990, aparentemente com 

uma marca identitária de desinteresse político generalizada, o Estado, antes com identidade de 

Estado nacional protetor, parecia deixar a população à própria sorte em um mercado de trabalho 

que se tornava – principalmente na percepção dos alemães da antiga DDR socialista e de 

economia não capitalista, mas planificada – cada vez mais dinâmico, competitivo e 

imprevisível, de modo que a sociedade não tinha mais garantias de suprimento de suas 

necessidades tanto materiais quanto emocionais e entrava, por isso, em desequilíbrio.  

           Como reflexos concretos do sentimento de desencanto em relação à política na 

sociedade, pode-se citar: 

                                                           
128 Desencanto com a política. 



 

146 

 

 

Uma queda constante de participação nas votações, marchas de eleitores do 

centro político para a fronteira da esquerda ou direita, perda de membros nos 

partidos populares, bem como a tese de uma maioria representativa propagada 

por pesquisa de opinião, de que não pode ser depositada nenhuma confiança 

na classe política intitulada também como “os lá de cima”. Não raro, são 

expressos receios neste contexto de que o sistema democrático estivesse em 

sério perigo. (ARPS 2008, p. 9, tradução nossa) 

            

 Dessa forma, a geração de 1990 percebia que a promessa da democracia, que vinha para 

substituir a ditadura, após o fim da Segunda Guerra Mundial, não era efetivamente cumprida. 

Dessa forma, a geração jovem de 1990, decepcionada com o comportamento dos políticos e 

suas atitudes, encontrava-se em uma onda crescente de desemprego dentro de uma nova 

sociedade de consumo globalizada em formação e em desenvolvimento acelerado, que se 

mostrava próspera por um lado e completamente instável por outro. Com essa forte emoção de 

frustração e insatisfação coletivas em relação à política e ao comportamento dos políticos dentro 

dos partidos, os popliteratos utilizavam uma forma de comunicação própria que transmitia essa 

realidade: com o uso de uma língua de comunicação de talkshow – uma língua da moda, irônica 

e de expressão de novas realidades – atacavam indiretamente esse momento conturbado dentro 

da político-econômica neoliberal de internacionalização e de incerteza, percebida por toda 

população como grande ameaça e que desestruturava a conhecida estabilidade tanto no mercado 

econômico quanto no de trabalho. 

            Além desta forma de encenação do descontentamento da geração no âmbito da política, 

é encenado pelo quinteto, – a partir da citação constante de certas marcas de produtos em 

circulação na mídia –, o culto que a geração Golf intuitivamente prestava a objetos da moda 

apresentados pelo mundo publicitário como produtos de consumo fascinantes. Neste ato de 

encenação da “veneração” pelas marcas de certos produtos muito conhecidos anunciados na 

mídia, as marcas aparecem muito mais como símbolos sociais que produzem um determinado 

efeito de identificação de acordo com padrões pós-modernos e que constituem, assim, o que se 

denominou como o fenômeno do fetichismo de marcas. Neste contexto, estão presentes certas 

emoções coletivizadas que valorizam a imagem publicitária criada destes produtos. Sendo 

assim, “o entrelaçamento e envolvimento de sentimentos, estilo de vida e atitude em volta de 

um produto é a verdadeira catástrofe” (BESSING, 2009 [1999], p. 32) que ocorre no mundo 

novo da globalização, pois torna o consumidor da década de 1990 prisioneiro e escravo destas 

novas realidades anunciadas pela publicidade através dos modernos meios de comunicação. 

Como uma certa forma de encenação desse fetichismo de marcas, o quinteto ironiza 
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indiretamente e desmoraliza essa forma de expressão do mercado que é implantada na mente 

da sociedade da década de 1990.  

            A era da informação, iniciada com a globalização tecnológica, é a grande propagadora 

de um mercado publicitário que vende seus produtos através da designação identitária das 

marcas que as posicionam neste mercado e na sociedade. Sendo assim, a língua tem a função 

de representar, na e para a sociedade, o que ocorre no panorama sociocultural que está dominado 

por um mercado econômico-político transmissor de uma identidade publicitária baseada em um 

padrão exclusivo de consumo. A língua de talkshow do quinteto é uma forma de dar voz a essa 

reação negativa como manifestação sedutora do mercado publicitário por intermédio da ironia, 

do sarcasmo, da crítica indireta que provocam um efeito de ridicularização. O quinteto, de 

forma teatral e artística, utiliza como forma de comunicação o artifício da ironia como um ato 

expresso implicitamente, mas que fala por si só através de símbolos que são decifrados pelo 

receptor, que só é realmente capaz de compreendê-los por possuir um sentimento inconsciente 

de identificação com estes símbolos sociais que pertencem ao imaginário coletivo desta 

sociedade.  

            Segundo Lothar Krappmann (2010), a identidade do cidadão é formada dentro desse 

sistema social de valores, de normas e de expectativas, e que funcionam como símbolos a serem 

reconhecidos pelos cidadãos apenas pelo fato de estes já fazerem parte de seu conhecimento de 

mundo, isto é, de um sistema social convencionalmente definido. Há, dessa forma, um 

reconhecimento dos símbolos conhecidos dentro da sociedade e que os identifica a partir de 

cada situação única vivida em sociedade, pois as situações de interação social variam de uma 

para outra. De acordo com ele, “uma formação de identidade bem-sucedida ordena as 

participações sociais do indivíduo sob a perspectiva da situação de ação atual a uma biografia 

que produz um contexto entre os acontecimentos na vida dos envolvidos” (p. 9). A identidade 

é, então, negociada a cada momento em diferentes situações de forma dinâmica e inacabada em 

um âmbito social simbólico compartilhado por todos os componentes desta dada sociedade. A 

partir da noção de identidade modelada a partir do convívio, isto é, da interação social, e dos 

símbolos apresentados em cada interação, que são sempre diferentes uns dos outros, esta 

identidade representa repetidas vezes nova vinculação de participações interacionais antigas e 

outras do indivíduo com as expectativas e necessidades que aparecem na situação atual (p. 9). 

O conceito de identidade de Krappmann  Konzept “der balancierenden Identität”129 parece, 

                                                           
129 Conceito da identidade em equilíbrio. 
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então, combinar analogamente com o efeito de encenação produzido pelo quinteto popcultural 

que encena a cada momento uma faceta de sua identidade, que muda dinamicamente a cada 

momento de acordo com a interação social simbólica em questão.  

            O panorama histórico-social da década de 1990 se transforma como consequência direta 

da modificação de valores identitários e de formas de visão de mundo, que eram anteriormente 

percebidas como garantias para o estabelecimento da estabilidade social. Na obra Tristesse 

Royale, as fronteiras entre ficção e a não ficção se confundem; a encenação é realizada dentro 

de um contexto atual e real, isto é, ocorre uma simulação da ironia de um real da década de 

1990. O virtual e o não virtual estão presentes ao mesmo tempo, funcionando como um tipo de 

jogo de ironia, e entram, assim, em contradição. Tristesse Royale representa a encenação de 

uma realidade atual em 1990, nesta língua coloquial irônica diferenciada que implicitamente 

procura desmoralizar o processo de desnacionalização do Estado, internacionalização da 

economia mundial e desestruturação do mercado de trabalho. O público-leitor é convocado a 

interpretar um sentido camuflado, mas que é percebido por identificação com a temática tratada. 

Neste processo de interpretação através de identificação pessoal e particular, o leitor desvenda 

os símbolos formados inconscientemente na sociedade, compreende então estas proposições 

irônicas e descobre os sentidos e significados implícitos. Através de experiências 

compartilhadas coletivamente neste momento histórico comum, o efeito da ironia é captado 

pelo leitor que se vê quase que espelhado naqueles transcritos, que nada mais são do que 

realidades que fazem parte da vida de todos os dias e, por essa razão, são por eles reconhecidas. 

            Percebe-se então, mais além, que o ato de encenação pelo quinteto é realizado na obra 

não apenas através de forma de manifestação linguística, mas também por manifestação de 

atitudes comportamentais que também são irônicas e que possuem significado para a época 

histórica em questão, de forma que fazem, então, sentido, dentro do panorama social. O 

encontro dos jornalistas para debate sobre os temas que marcam a geração, em um hotel em 

Berlim, já é considerado em si uma forma de encenação da condição de Berlim como uma 

“cidade normal”, quer dizer, uma cidade que volta a ser normal após 28 anos de existência física 

do muro de Berlim que a separava e alterava o sentimento de identidade nacional dos cidadãos 

de pertencimento à nação alemã. A encenação é, dessa forma, uma maneira de representação 

não explícita de fatos reais, mas que, com requintes de atrevimento e ironia do quinteto, marca 

o espetáculo teatral de talkshow em um hotel excessivamente grã-fino, localizado ao lado do 

Brandenburger Tor: outro símbolo de ironia social a ser decifrado pelo público leitor, pois o 

portão de Brandenburgo possui significação histórico-social, por se localizar fisicamente bem 
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ao lado de onde se localizava o muro de Berlim conhecido como o antigo símbolo físico da 

Guerra Fria.  

            Conforme conclui Thomas Ernst: 

 

Assim, pode-se falar nos anos de 1990 e de 2000, de uma “Normalização” da 

Alemanha reunificada em consonância com a superação de seu passado, que 

vem junto com uma homogeneização nacional para dentro, uma extensão da 

presença militar e da política externa para fora, e com a restrição de direitos 

básicos no mesmo tempo de realização de reformas neoliberais. (2013, p. 46) 
 

            Sendo assim, Berlim é figurada como a cidade, isto é, como lugar físico, no qual o palco 

da encenação teatral do quinteto tinha lugar: o hotel Adlon. Esta cidade é promovida pela mídia 

com um status de nova cidade-modelo, de grande centro global dentro da Alemanha 

reunificada, e que comportava novos estilos de vida (pós)-modernos, de novidades, da moda. 

O quinteto, portanto, através de seus comportamentos de sentido implícitos, ironiza e 

ridiculariza essa falsa imagem passada pela mídia que tinha a intenção de promover a cidade 

como grande centro cultural alemão. A mídia, na produção artística de Berlim como cidade que 

retratava normalidade, não mencionava a real decadência do mercado financeiro e de trabalho. 

A realidade do crescente desemprego e instabilidade econômico-financeira na cidade era muito 

mais camuflada em favor de uma imagem comercializada pelo mercado publicitário que 

promovia Berlim como novo grande centro cultural global. O hotel Adlon foi, dessa forma, 

palco da encenação do quinteto popcultural que, apenas pela atitude de se hospedar neste hotel 

para dialogar sobre os valores da geração Golf, ridicularizava com requinte de arrogância essa 

falsa imagem de Berlim como uma cidade de glamour capitalista neoliberal e de sonho de 

consumo. Com o ato esnobe e de ostentação de se tornarem hóspedes deste hotel, escolhido 

como palco para sua manifestação artística teatral particular de talkshow, os jornalistas 

escandalizavam o seu público com a ironia maior de consumir ao máximo no “palco” para, por 

outro lado, menosprezar depois as práticas de consumo durante o andamento da “peça teatral”.   

            O quinteto, em um quarto deste luxuoso hotel berlinense, conversa, por um lado, sobre 

trivialidades, sobre a vida do cotidiano na sua simplicidade de todos os dias, mas, por outro, 

esbanja claramente prestígio de consumidores inveterados a partir do contexto no qual essa 

conversa é articulada: em um hotel extremamente luxuoso e caro, consome produtos 

extremamente caros e vestem roupas também extremamente caras. Está evidente, dessa forma, 

que os jornalistas se encontram em uma posição (provocativa) de consumidores em potencial 

do mercado de cunho neoliberal e, ao mesmo tempo, também, como estrelas da mídia que se 
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promovem dentro desse novo mercado que eles mesmos ironizam, mas do qual fazem parte. Na 

obra está presente o clímax da ironia, presente tanto na língua e nas atitudes, que deve ser 

interpretada pelo leitor para que toda a obra tenha sentido no panorama da década de 1990. 

            Na encenação, as próprias atitudes dos jornalistas são programadas de forma arrogante 

e irônica para demonstrar a realidade da forma com que o consumo abusivo é forçado na 

sociedade. Com este comportamento de consumidor em potencial, arrogante e irônico, que 

desafia o poder de interpretação do leitor, o quinteto o provoca a desvendar esse absurdo de 

consumo exacerbado encenado. O quinteto provoca o leitor, enquanto seu público, para que 

este reaja à encenação, escandalizando-se. Até que ponto a ironia é encenada e o que os 

jornalistas do quinteto realmente pretendem – metaforicamente, como atores teatrais – com o 

objetivo de delinear um “Sittenbild der Generation”130, é uma questão a ser também descoberta 

pelo leitor que pode se sentir até mesmo em alguns momentos agredido na sua inteligência pela 

forma descarada de como a cena de consumo exagerado é encenada pelo quinteto, caso este não 

tenha conseguido interpretar a ironia da língua e do comportamento, isto é, o sentido implícito 

da encenação.  

            Na conversa gravada, transcrita e depois comercializada em forma de livro considerado 

como manifesto da geração Golf, pode-se depreender sentidos que vão além do que se está 

efetivamente escrito. O momento histórico-político de uma sociedade com identidade 

(nacional) instável estava sendo delineado, mas de forma camuflada. Somente os leitores 

contemporâneos que compartilham destas mesmas realidades sociais podiam identificar e 

reconhecer claramente os requintes da mistura da arrogância e ironia no que está subentendido, 

isto é, no implícito.  

            O quinteto realmente simula uma conversa sobre assuntos reais que afligem a década 

de 1990, expressam suas opiniões e prestam dessa forma seu testemunho real. A questão de 

reflexão a partir deste fato, porém, é se os jornalistas integrantes do quinteto popcultural podem 

ser realmente considerados como representantes da forma de pensar da geração de 1990, isto é, 

da forma de pensar da geração como um todo.  

            A gravação e a transcrição das conversas sobre temas da vida em comum da sociedade 

de 1990 foram publicados com o título Tristesse Royale e são considerados um modelo de 

comportamento de como era a vida na sociedade de consumo da Alemanha Ocidental durante 

a globalização pós-reunificação. Os jornalistas, porém, na sua reunião de três dias no hotel 

                                                           
130 Quadro de descrição dos hábitos/costumes da geração. 
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Adlon, não estavam fazendo um trabalho jornalístico formal como o que faziam para os jornais 

e revistas para os quais trabalhavam. Isso quer dizer que não estavam escrevendo notícias 

profissionalmente como jornalistas porta-vozes e mediadores do processo de informar a 

população. Desta vez, eles próprios estavam no centro de uma esfera político-social fazendo 

eles mesmos a notícia e, com isso, promovendo-se ainda mais como estrelas da mídia a partir 

do seu sucesso no universo midiático tecnológico de transmissão da informação.  

            Sendo assim, o quinteto popcultural, como um grupo com esta designação identitária 

bem delimitada, apresentava uma função midiática na nova sociedade de consumo. Como 

apresentadores de seu talkshow particular encenado no palco arranjado junto a uma lareira no 

hotel Adlon, articularam, de forma irônica, suas opiniões, observações e visões de mundo a 

partir da realidade da Alemanha Ocidental em que viviam. Mas, essa realidade é a visão de um 

grupo de cinco jornalistas conhecidos no universo da mídia que praticamente simulam uma 

realidade coletiva com um tom autobiográfico para toda a geração, baseados em tendências que 

se sobressaíam nesta sociedade. A obra é considerada o manifesto da geração por tratar de 

assuntos importantes definidores para a formação da época dentro do seu contexto histórico-

político, mas, mesmo dessa forma, esta continua a ser uma visão simplificada da década de 

1990, pois a homogeneíza como se fosse possível que ela se constituísse de padrões fixos, 

únicos, e definidores da identidade da geração da década de 1990. Percebe-se que a encenação 

do quinteto popcultural e posterior lançamento do livro como manifesto da geração Golf ainda 

mantém uma base de identidade essencialista, pois uma definição de “identidade essencialista 

[...] sugeriria que existe um conjunto cristalino, autêntico, de características que todos [...] 

partilham e que não se altera ao longo do tempo” (WOODWARD, 2014, p. 12). Percebe-se, 

então, que a década de 1990 é um momento histórico que marca um período de transição não 

apenas de século, como também de transição para um momento pós-moderno de base identitária 

não-essencialista, isto é, de uma base que “focalizaria as diferenças, assim como as 

características comuns ou compartilhadas” (WOODWARD, 2014, p. 12). Essas impressões em 

relação à identidade enquanto traço de caracterização do “ser” e de “como ser” estão em 

transição também pela mudança de valores e de percepções sociais. 

            Segundo Stuart Hall, com sua teoria do sujeito pós-moderno (HALL, 2011, p. 10), a 

perspectiva de identidade não se concentra mais em uma noção de identidade essencialista, que 

delimita fronteiras no sentido histórico ou biológico e caracteriza modos de comportamento e 

conduta como estruturas fixas e fechadas em si mesma, pois “as identidades modernas estão 

sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas” (HALL, 2011, p.8).  
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            Ainda segundo Hall: 

 

[...] um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais 

de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, 

nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. (2011, p. 

9) 

            

 Esta mudança estrutural mencionada por Hall é marcada, na passagem do século XX 

para o XXI, como um momento de transição da concepção das identidades essencialistas para 

as não-essencialistas. A fantasia da uniformidade perdeu sua fundamentação no mundo da 

globalização, dentro do qual a tecnologia digital eletrônica revolucionou os relacionamentos 

humanos. A base local que era bem conhecida de todas as nações com sua noção de delimitação 

físico-geográfica, além da política, foi substituída pela de base global, isto é, mundial. As 

fronteiras físicas e as de tempo foram superadas no mundo que passou da tecnologia do produto 

analógico para o digital. Os computadores interligados em redes pela internet aproximaram os 

povos, estavam à disposição de todos e uniram as culturas locais a um baixo custo econômico. 

A comunicação e a informação se aceleraram. O mundo da globalização foi, dessa forma, um 

advento fascinante na década de 1990, esta década na qual essas descobertas e 

desenvolvimentos tecnológicos tomaram corpo, foram se desenvolvendo e revolucionaram a 

capacidade da humanidade de estabelecer comunicação muito além da fronteira do local e físico 

que tinham que estar efetivamente presentes. 

            As identidades, percebidas anteriormente como categorias delimitadoras fixas, desde a 

época do Iluminismo, entraram em um processo de fragmentação dentro de um novo mundo 

pós-moderno. Neste novo mundo, o centro deixa de ser o homem como detentor único da razão, 

e passava a ser exclusivamente o mercado de produtos sem base local, isto é, o mercado de 

negociações internacional e que funciona de acordo com suas leis próprias, sem a interferência 

do Estado. O padrão do Iluminismo, do homem como centro do mundo e detentor único do 

saber, transmitido de geração a geração através da instituição escolar e que perpetuava a ideia 

de que as identidades eram designações imutáveis, começava a ser questionado. “O sujeito do 

Iluminismo, visto como tendo uma identidade única e que não mudava, foi descentrado, 

resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-

moderno” (HALL, 2011, p. 46). O que são, então, as identidades no mundo globalizado, em um 

mundo de comunicação sem barreiras e não mais demarcado territorialmente, não mais fechado 

em si mesmo? Esta é uma pergunta de grande importância para se compreender o ser e estar no 
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mundo a partir das mudanças econômico-políticas significativas e de grande influência no 

panorama sócio-cultural de desfronteiramento da globalização de cunho essencialmente 

capitalista. 

            A partir do início desse questionamento em relação à determinação identitária de uma 

estrutura fixa, essas caracterizações de identidade, entendidas a priori como sendo de caráter 

único e de bases de referência fechadas, já não são mais percebidas apenas como agrupamentos 

de pessoas com os mesmos interesses e “etiquetadas” com a designação tal, mas são marcadas 

também pela diferença. O ato de identificar passou a não ser mais visto pela perspectiva de ser 

uma categoria de representação que agrupa iguais em relação a alguma característica social, 

mas que também chama a atenção para a diferença de certos grupos em relação a outro (s). A 

marca de identidade inclui alguns em um agrupamento “x” e exclui outros deste agrupamento 

sempre de acordo com algum parâmetro pertencente ao imaginário desta sociedade e que foi 

tomado como referência, como ponto de partida. A identidade é, na verdade, relacional131, 

(enquanto que) a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras 

identidades (WOODWARD, 2014, p. 13). É uma outra perspectiva de caracterização identitária 

que está em questão em tempos da globalização de 1990: uma caracterização de 

desenvolvimento do tempo pós-moderno.  

            No primeiro capítulo da obra, o quinteto começa a conversa com o tema dinheiro que 

recebe como título: “Der Kreislauf des Geldes”132. Com este título, já está evidente o poder de 

alcance do dinheiro no globo, isto é, no mundo. Com o dinheiro como símbolo de poder, por 

ser este um símbolo de prestígio econômico institucional, é que as relações comerciais são 

efetivadas. De posse do dinheiro, pode-se ter o poder aquisitivo, quer dizer, o poder de compra, 

o que o torna uma força motora para que a sociedade de consumo se estabeleça. O que ocorreu 

de novidade em relação a isso, na década de 1990, foi uma facilitação de acesso ao dinheiro 

através do oferecimento deste como forma virtual. A implantação de cartões de crédito, de 

caixas eletrônicos e as opções de financiamento oferecidas pelos bancos, facilitaram tanto as 

relações de consumo quanto também o posterior endividamento por certa falta de experiência 

dos cidadãos para controlar os gastos. O dinheiro começou a funcionar, metaforicamente, como 

um “passaporte para embarcar” nos serviços e vantagens do mundo essencialmente capitalista 

da globalização que promovia, na realidade, uma grande indústria de entretenimento para uma 

                                                           
131 A palavra relacional refere-se ao sentido de haver sempre uma relação com outra coisa para que se estabeleça 

uma distinção. 
132 Circulação de dinheiro. 
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nova sociedade de consumo fascinada com tantas novidades. A geração de 1990, a grande 

geração de novos consumidores virtuais, perdia o controle do seu dinheiro e do seu desejo de 

consumo e se endividava em um tempo de desemprego crescente, por mais contraditório que 

isso pudesse parecer. 

            No início da conversa, no hotel Adlon, o quinteto de jornalistas comenta sobre o 

comportamento que começa a fazer parte do novo estilo de vida: o comportamento de se gastar 

mais dinheiro virtual (BESSING, 2009 [1999], p. 19) do que se tem na realidade à disposição. 

Graças aos métodos modernos das instituições financeiras bancárias, pode-se usar o dinheiro 

virtualmente.  Dessa maneira, a juventude da geração Golf se envolve em dívidas mais 

facilmente e, principalmente, por diversão, e não por situações reais de necessidade. 

            O fato de eles terem, eventualmente, dinheiro em espécie em mãos, disto são os caixas 

eletrônicos culpados: “O gasto permanente de dinheiro em grandes somas [...] é originado, 

prioritariamente, nos caixas eletrônicos” (BESSING, 2009 [1999], p. 21). Além disso, o 

quinteto fala de transações bancárias e em até que ponto estas podem ser vantajosas. Para se 

aproximar do mundo em que vivem os seus jovens clientes, os bancos praticam a tentativa 

estética (BESSING 2009 [1999], p. 24) de se aproveitarem do artifício da publicidade, como, 

por exemplo, oferecem um “Jeans-Sparbuch”133 como produto para atrair o cliente e estimulá-

lo a consumir mais. 

            Da forma como a primeira geração jovem reunificada foi comumente julgada pelo seu 

comportamento diferente do da geração anterior dos seus pais, esta foi uma geração mimada, 

pois eles, aparentemente, não conhecem preocupações financeiras e nenhuma ameaça 

existencial para uma família. Sobre isso, menciona o quinteto: “nós partimos do princípio, de 

que sempre se tem dinheiro. Nós sabemos que ele nunca acaba” (BESSING, 2009 [1999], p. 

25). Essa forma de julgamento do comportamento dos primeiros jovens da reunificação decorre 

do fato de que, para os integrantes desta geração, o tédio é o inimigo principal. A geração Golf 

se sente como produto de uma geração pós-materialista, que só tem que lutar contra o tédio pelo 

fato de a tecnologia estar disponível todo o tempo. Pelo fato de o dinheiro sempre estar à 

disposição (de forma virtualizada) sem que eles tenham que se esforçar por isso, eles não 

conhecem o status de luta da geração anterior (dos seus pais). Por isso, “eles têm tempo para o 

tédio”. (BESSING, 2009 [1999], p. 33).  

                                                           
133 Caderneta bancária feita de jeans. 
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            Neste trecho inicial do livro, é formada pelo quinteto uma imagem identitária negativa 

do comportamento da geração Golf no seu relacionamento com o dinheiro, sem que os 

jornalistas tivessem considerado que, na realidade, a geração atual estava vivendo um processo 

de desconstrução de valores, pois os da geração anterior já não combinavam mais com a 

realidade sócio-político-econômica da época. Ao mesmo tempo, a geração de 1990 tentava se 

adaptar a um novo momento histórico, no qual os valores político-econômicos mudavam de 

lugar. Ocorre, na década de 1990, uma mudança de valores às avessas, isto é, uma mudança dos 

valores pós-materialistas dos pais - da geração de 1968 - para os valores materialistas dos filhos: 

da geração Golf. Esse momento de transição não ocorre de uma forma linear, mas de uma 

maneira desigual e heterogênea, a ponto de os integrantes da geração 1968 e de 1990 se sentirem 

confusos e não conseguirem mais formar um juízo de valor de base essencialista sobre o 

momento em que ambos viviam, pois, quem julga comportamentos e atitudes dentro de uma 

sociedade dada, julga-os dentro de uma posição política de participação social que é particular, 

mas que também é, por outro lado, coletiva. A geração Golf não tinha, realmente, muito 

dinheiro à disposição, mas sim uma facilidade disfarçada de se manipular o dinheiro de forma 

virtual. Essa forma de manuseio do dinheiro fez com que eles perdessem o controle. A 

impressão de que o dinheiro está sempre lá, engana-os neste novo mundo da globalização de 

realidades virtuais. 

            Os cidadãos, os integrantes da sociedade que agem nesta e a modificam, ao tomar como 

referência os seus símbolos sociais para então tentarem estabelecer uma suposta fantasia de 

uniformidade, esperam significar de acordo com o panorama sócio-histórico da realidade em 

que vivem e adotam para isto um ponto de vista “x” para seu julgamento, como efeito desta 

construção social simbólica. No momento da pós-modernidade, porém, as identidades estão se 

fragmentando, perdendo seu caráter essencialista para assumir aos poucos um caráter não-

essencialista, isto é, um caráter que começa a aceitar a fusão das identidades, a sua multiplicação 

no globo e a pluralidade. Praticamente, pode-se dizer que começa a se delinear, a partir da 

década de 1990, uma forma de globalização das identidades. Stuart Hall (2011) fala, neste 

contexto, de uma “crise de identidade”. A utilização da palavra “crise” é uma forma de 

percepção negativa frente à desestruturação de valores já conhecidos e cristalizados na 

sociedade. Uma perspectiva positiva da mudança de valores, por outro lado, já julgaria as 

identidades como designações não mais fixas, mas cambiantes, e, por isso, bem mais ricas de 

significados e de sentidos. 
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            A mídia atua como principal fator de influência na denominada sociedade de consumo 

e se esconde atrás da tarefa de servir apenas para o entretenimento e para a informação 

(BESSING, 2009 [1999], p. 60). A arte da publicidade desempenha um papel decisivo como 

transmissora de uma cultura de consumo que faz as pessoas vítimas da indústria de 

entretenimento de modo que são totalmente influenciadas e manipuladas pela propaganda 

publicitária. Para exemplificar isto, cita um dos protagonistas, Joachim Bessing, um comercial 

de fraldas, no qual um retrato moderno de mãe foi apresentado: 

 

 Man sieht eine Hausfrau mit drei Kindern, die dauernd etwas umwerfen und 

sich dabei ständig in die Hosen machen. Die Mutter erledigt alles mit einem 

Lächeln, weil diese neuen Windeln eben so super sind [...]. Aber dass sie dabei 

auch noch sozial aufsteigt, Karriere macht, suggeriert der Slogan aus dem 

Mund der Mutter selbst: “Meine Kinder erobern die Welt. Und ich bin die 

Managerin in ihren kleinen Reich. (BESSING, 2009 [1999], p. 36)134 
 

            A televisão e o computador, mais tarde, conectado à internet trazem através de uma 

publicidade manipuladora o culto da moda diretamente para casa e determinam, por isso, um 

mundo no qual valores sociais estéticos são os mais marcantes. O principal é que os produtos 

sejam anunciados e vendidos: “quais características e vantagens que o produto possui, é algo 

insignificante. O produto é vendido sempre como chave” (BESSING, 2009 [1999], p.41). As 

marcas são, dentro dessa esfera, um símbolo de status. Produtos de determinada marca 

demonstram prestígio e são marcas famosas, assim como: Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin 

Klein, Donna Karan New York, Marlboro Lights (BESSING, 2009 [1999], p. 26), que 

provocam uma boa impressão e se vendem por si mesmos devido à imagem construída no 

mercado.  

            No fim das contas, estilos de vida levam a mundos de sonho dentro desta mídia 

veiculadora de anúncios de publicidade: “é extremamente interessante como é sugerido para as 

pessoas, através dos anúncios publicitários, que elas viriam a ter o estilo de vida com o qual 

elas sonham apenas através da compra de um produto” (BESSING, 2009 [1999], p. 40). 

            A televisão é um meio virtual (BESSING, 2009 [1999], p. 88) que é utilizado contra o 

tédio: “Eu estou sentada frequentemente sozinha na frente da televisão e grito para ela: ‘make 

me laugh! Make me cry, you cunt!’, pois a vontade louca de quebrar o tédio, isto é, de ser 

                                                           
134 a gente vê uma dona de casa com duas crianças, que constantemente deixam algo cair e fazem sempre as 

necessidades nas calças. A mãe faz tudo com um sorriso, porque essas fraldas são realmente incríveis. Mas que 

ela também, com isso, ascende socialmente, faz carreira, sugere o slogan da boca da mãe mesmo: “Meus filhos 

conquistam o mundo para si. E eu sou a gerente no seu pequeno reino”. 
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entretido, é difícil pra caramba de ser satisfeita” (BESSING, 2009 [1999], p. 34). A televisão, 

que é vista na maior parte dos casos como aparelho principal de entretenimento, transmite 

mundos de aparência virtuais por intermédio de diferentes produtos que não só distraem, mas 

podem controlar sentimentos humanos pelo desejo de consumo que causam. O mesmo acontece 

com o cinema. Ocorre, a partir da visualização de imagens de pessoas em movimento em 

interação e o ouvir de vozes na tela do cinema, que o telespectador deseja aquela realidade 

representada na tela para si e começa a assumir aquela forma de comportamento com a qual se 

identificou. Através do cinema, percebe-se uma “manipuladora perda de realidade” (SIEMES, 

2004, p.179) como o quinteto comenta em relação ao filme “Pulp-Fiction”: 

 

Was wir bei “Pulp-Fiction” erleben – die Wiederbelebung des John Travolta, 

die Verbreitung des Tanzstils John Travoltas aus dem Film “Pulp-Fiction” 

durch die Menschen auf beliebigen Partys – können wir in allen 

Lebensbereichen finden. Es ist die Durchdringung des Lebens durch einen 

Film oder eine Schauplatte. Ein Lebensgefühl entsteht. (BESSING, 2009 

[1999], p. 30)135 
 

            Contudo, para participar deste mundo de consumo que é anunciado a todo momento 

pelos meios de comunicação de massa não é mais necessário deslocar-se fisicamente para uma 

loja para adquirir os diferentes produtos anunciados. “A internet faz o consumo virtual. Hoje é 

uma livraria virtual como “Amazon.de” mil vezes mais agradável [...] do que uma livraria física 

como Hugendubel, Thalia oder Dussmann. O sentimento é mais agradável” (BESSING, 2009 

[1999], p. 38, tradução nossa). O comércio online traz ainda outras vantagens: quem, por 

exemplo, imprime sua passagem aérea diretamente no guichê eletrônico, recebe talvez duas mil 

milhas da Lufthansa de graça. E quem reserva um quarto de hotel pela internet, recebe este 

também mais barato (BESSING, 2009 [1999], p. 37). Um outro exemplo bem prático: “eu 

mando flores no meio da madrugada e funciona. It's the world at your fingertips und nicht mehr 

the world at your feet. Isso é mesmo um avanço” (BESSING 2009 [1999], p. 39, grifos nossos). 

O comércio online é uma novidade bem prática para os dias pós-modernos. 

            Ainda a respeito deste poder da mídia que age na sociedade: os cinco protagonistas 

jornalistas porta-vozes da notícia criticam o desempenho dos jornais que sempre funcionaram 

como representantes formais da correta transmissão de informação:  

                                                           
135 O que a gente vivencia com “Pulp-Fiction” – o renascimento do (ator) John Travolta, a divulgação do estilo de 

dança de John Travolta no filme “Pulp-Fiction” pelas pessoas nas festas prediletas – nós podemos encontrar em 

todas as áreas da vida. É a penetração da vida por intermédio de um filme ou por intermédio de um disco. Um 

sentimento de vida surge.  
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(Alexander): Es ist eine virtuelle Politik, die in Bild BZ und so weiter 

stattfindet. Dort wird mit den fünf Ur-Ängsten des Menschen gespielt. 

Knappes Geld in der Kasse, Krieg, Tod, was weiß ich. Der gesamt Transport 

der Politik über die Medien hin zu den Menschen ist absolut virtuell. [...] Im 

Grunde gibt es keine langweiligen Zeitungen mehr. Keiner informiert, alle 

unterhalten. Dadurch wird eine virtuelle Politik, eine Angst-Politik betrieben. 

(BESSING, 2009 [1999], p. 101)136 
 

           Os jornais não refletem a realidade, por causa disso, no seu conteúdo de verdade. Eles 

apenas transmitem o que é permitido de acordo com as normas e valores sociais: vende-se bem 

no que se especula (BESSING, 2009 [1999], p. 102). A maneira como a política é expressa, faz 

uma espécie de fronteira com o que se chama de política do medo (BESSING, 2009 [1999], p. 

101). Eckhard Nickel se manifesta nesse sentido ao afirmar que “a politização para ele 

significaria ser assustado pela politização em si e de todas as formas. Para exemplificar isto, ele 

cita o professor de ciências sociais dele, o Senhor Axel Süsskoch, que o designou de uma forma 

liebevoll-angeekelt137 como um conservador-apolítico: Betrifft-mich-nicht-Wicht138 

(BESSING, 2009 [1999], p. 101). A designação conferida é um neologismo de identidade 

irônica expresso com a informalidade da língua coloquial, mas utilizada por alguém com uma 

categoria de identidade formal de professor, o que expressa de certa forma uma contradição. 

            De acordo com julgamento proferido por pessoas com a visão de mundo e mentalidade 

da geração de 1968, como, por exemplo, o citado professor de ciências sociais de Eckhard 

Nickel: ser apolítico seria uma marca registrada da geração jovem de 1990. A primeira geração 

reunificada, por outro lado, é taxada e identificada como apolítica por não possuir os mesmos 

valores de identificação da geração de 1968. Aquela age de acordo com um panorama político-

social-econômico completamente transformado em comparação com a realidade vivida por 

esta.  

            A questão do comportamento social tomado como referência em uma geração dada, a 

partir da interpretação e identificação com símbolos baseados em normas e valores sociais, 

tornou-se, a partir da década de 1990, algo não mais uniforme como se costumava ser, mas 

cambiante, o que influenciou substancialmente a categorização de identidade geracional. A 

                                                           
136 É uma política virtual que acontece no jornal Bild BZ e assim por diante. Lá, eles brincam com as os cinco 

medos mais conhecidos: dinheiro escasso no caixa, guerra, morte [...]. Todo o transporte da política através da 

mídia até chegar às pessoas é absolutamente virtual. [...] Basicamente não existem mais jornais monótonos. 

Nenhum informa, todos distraem. [...] Com isso, uma política virtual, uma política do medo, é feita. (BESSING, 

2009 [2001], p. 101).  
137 amorosamente enojoada. 
138 garoto que não se afeta. 
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forma de ver o mundo é modificada naturalmente pela mudança de valores da geração de 1968 

para a geração de 1990. O que realmente ocorre é que a visão em relação ao político sofre essa 

drástica transformação de identidade, como conclui Alexander v. Schönburg sobre os 

relacionamentos políticos: “O vácuo é muito mais preenchido por uma massa apolítica e por 

uma massa que – infelizmente, eu tenho que dizer aqui – é politizada pela direita. De direita, 

quer dizer, desinteressada e que preferencialmente não pensa muito sobre” (BESSING, 2009 

[1999], p. 103).  

            A geração de 1990 é julgada como “politikverdrossen”, isto é, como desinteressada pela 

política e pelo seu rumo, mas essa forma que aparenta primeiramente ser de desinteresse se 

origina do sentimento de frustração com o comportamento dos políticos e com seus escândalos. 

Segundo Huth (2004), o termo “Politikverdrossenheit”, que traduz um sentimento coletivo da 

geração Golf, se explica mais em relação à rejeição aos partidos políticos, isto é, mais em 

relação à rejeição aos políticos em especial, do que em relação a uma crítica geral ao sistema 

democrático na sua totalidade (p. 14). O sistema democrático político não era, então, o alvo da 

insatisfação política da geração. O que eles desaprovavam era muito mais o comportamento e 

atitudes de certas autoridades políticas que não serviam dignamente como representantes dos 

interesses do povo, pois promoviam escândalos e desmoralizavam o sistema de governo e a 

sociedade ao invés de servirem como modelo de comportamento, ao invés de proteger e 

assegurar os direitos dos cidadãos. 

            Tendo-se em vista esse sentimento coletivo de desgosto em relação ao âmbito político, 

as passeatas, percebidas pela geração de 1968 como forma de participação social efetiva, não 

produziam mais, de acordo com o sentimento da geração de 1990, o efeito que era desejado no 

passado, isto é, não funcionavam mais como instrumento de luta e participação social para 

pressionar o Estado como ocorria no caso da geração dos seus pais. Dessa forma, o sentido da 

palavra passeata se transformou tanto historicamente, que a passeata parece para o quinteto 

“desmotivada e desapaixonada” (KRAUSE, 2015, p. 240):  

 

Os “atores” de Tristesse Royale diagnosticam um declínio na cultura de 

passeata de 1968 até o presente. Eles olham o objeto “protesto político” 

exclusivamente no que diz respeito a aspectos estilísticos e escondem 

consistentemente os respectivos conteúdos políticos [...]. As passeatas valem 

para eles como algo que, tanto em relação à estética quanto aos conteúdos, são 

insignificantes. Essa insignificância seria um efeito da tentativa de alguns 

teóricos do Pop no início dos anos 1990 de politizar abrangentemente a cultura 

Pop. (KRAUSE, 2015, p. 241) 
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           A geração de 1990, caracterizada pelo seu jeito de ser “politikverdrossen”, nutre um 

forte sentimento de decepção em relação ao Estado, por este ter falhado em exercer sua função 

primordial de prestar assistência, seguro social e proteção aos cidadãos. De acordo com a 

percepção desta geração, “as passeatas têm um aspecto de “turismo de passeata” 

(Demonstrationstourismus)” (BESSING, 2009 [1999], p. 97), isto é, um caráter de passeata 

turística. Com o termo "turismo" é realçado o sentido irônico, pois a palavra não é utilizada no 

seu sentido literal, mas como artifício de ridicularizar e desmoralizar esse instrumento de luta 

e participação social frequentemente utilizado pela geração anterior. Passeatas são, então, na 

opinião deles, “uma mistura de algo sem sentido com algo engraçado, pois todos os 

participantes de passeatas sempre tinham o sentimento de que eles agiam politicamente e que 

são democratas capazes de luta” (BESSING, 2009 [1999], p. 96), o que realmente não era 

percebido dessa forma pela geração de 1990. 

            Como uma maneira de reação contra a visão de mundo do movimento estudantil de 

1968, da geração dos pais, a geração dos filhos não vê sentido algum na participação em 

passeatas que são até mesmo comparadas ironicamente com “Kaffeekränzchen nas ruas e nada 

mais”, isto é, elas são parecidas com uma forma de reunião informal na qual as pessoas se 

encontram para tomar café e comer bolo (BESSING, 2009 [1999], p. 97). Realmente, eles não 

perdem a oportunidade de realçar a inutilidade das passeatas com designações que a 

identifiquem de forma irônica e ridícula e, com isso, eles expressam a sua “desilusão” 

(BESSING, 2009 [1999], p. 97) no que inferiorizam não só as passeatas, mas como também as 

pessoas que participam destas. Para eles, “na época de 1968, a passeata significava ainda 

alguma coisa. [...] Ela era componente do estilo de vida” (BESSING, 2009 [1999], p. 97), 

enquanto que em 1990 elas não fazem sentido algum, isto é, estão fora de moda.  

           Ainda em relação às passeatas, o quinteto as julga de forma irônica com intuito de 

ridicularizar a aparência estética das pessoas que participam de passeatas e as suas formas de 

se vestir:  

 

Und jetzt kommt der eigentliche Satz, glaube ich: “Eine amerikanische 

Journalistin, gleich einer gutfrisierten Wurst, nähert sich der Absperrung”. [...] 

Joachim Bessing: Warum müssen die Menschen auf Demonstrationen immer 

so aussehen, wie sie heute wieder aussahen?Alexander v. Schönburg: Einige 

waren aber sehr hübsch, fand ich. Joachim Bessing: Die Demonstrantinnen 

mit den Spaghettiträger-Kleidern von Donna Karan, von denen du mir erzählt 

hast, habe ich nicht schauen dürfen. [...]. Alexander v. Schönburg: Ich 

empfand die Menschen, die zur Besichtigung des Reichstags in der 

Warteschlange standen, auch nicht wesentlich hübscher. Außerdem war das 
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auch die weitaus größere Demonstration. Joachim Bessing: Aber auch die alte 

Ästhetik der Demonstration, wo man gutfrisierte Männer in Anzügen oder 

guten Jeansjacken sah, die, fotografiert von William Klein, bei den Mai-

Unruhen  in Paris mit Steinen warfen, die ist wohl weg. (BESSING, 2009 

[1999], p. 95)139 

 

            Em contrapartida, algo diferente significa para eles a Love Parade. Nesse tipo de 

“passeata”, trata-se de algo que não tem a ver diretamente com o político, pois esse evento é 

considerado uma experiência coletiva (BESSING, 2009 [1999], p. 94), na qual os jovens 

procuram se divertir de forma coletiva, mas individualizada. Com a Love Parade, havia um 

sentimento coletivo de satisfação pelo entretenimento de se entregar ao prazer da dança ao som 

da música techno da moda. “Esta grande festa ao ar livre é uma exibição da homossexualidade, 

cuja forma e humor são julgados como bons por todos, realmente por todos”. (BESSING, 2009 

[1999], p. 91). Neste momento especial, os jovens desta geração estão todos juntos com o 

intuito de diversão: Estão ao ar livre e dançam da maneira que desejam, cada um para si, como 

que anestesiados pelo ritmo da música techno que é um estilo de música produzida por batidas 

no computador. 

            O quinteto pop cultural ainda discute sobre a não discriminação contra homossexuais, 

referindo-se ironicamente que não são mais discriminados devido ao reconhecimento 

institucional da união estável: “Na Alemanha, não há mais [...] discriminação contra pessoas 

homossexuais, desde que em Hamburgo a união estável homossexual foi introduzida 

(BESSING, 2009 [1999], p. 90). Na discussão deles, ser homossexual é algo categorizado como 

um estilo de vida (BESSING, 2009 [1999], p. 91) entre outros, mas algo que foi primeiramente 

anunciado pela mídia como uma moda de comportamento (pós)-moderna. Sendo assim, recebe 

a atenção e aceitação da juventude que começa a se libertar de padrões morais fixos de 

comportamento do passado e a assumir sua opção sexual abertamente. 

            Mesmo sendo dessa forma, certo modo de discriminação implícita ainda parece existir 

justamente pelo fato de se ter sido feita uma referência direta a esta categoria de identidade que 

se relaciona à escolha sexual de cada um, o que não deixa de ser uma forma de delimitação e 

                                                           
139 Eu acho que agora vem a sentença real: “Uma jornalista americana, parecida com uma salsicha bem penteada, 

aproxima-se do bloqueio. [...] Joachim Bessing: Por que as pessoas em passeatas se parecem sempre assim como 

elas hoje de novo se pareciam? Alexander v. Schönburg: Mas algumas eram muito bonitas, eu achei. Joachim 

Bessing: As moças na passeata com os (tipos de) vestidos “Spagetthi”, (da marca) Donna Karan, das quais vc me 

contou, eu não pude ver. Alexander v. Schönburg: eu também não achei as pessoas que estavam na fila para visita 

ao parlamento alemão muito bonitas. Além disso isso foi também longe a maior passeata. Joachim Bessing: Mas 

a velha estética da passeata, onde se via homens bem penteados vestidos com paletós ou bons casacos de jeans, 

que fotografados por William Klein, jogaram pedras nas manifestações de maio em Paris. Isso já acabou. 
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ao mesmo tempo de exclusão em relação a outra (s), assim como é comentado pelo quinteto: 

“ficar se preocupando com homossexuais é já uma parte da discriminação, isso é assim” 

(BESSING, 2009 [1999], p. 92). Ao se falar sobre os homossexuais como um estilo de vida, é 

indiretamente ressaltada essa identidade de diferença que destoa de uma que existe em um plano 

imaginário como a “normal", isto é, a aceita pelas normas e padrões da sociedade e a que é a 

tradicionalmente dominante: a identidade sexual de heterossexual. Este novo estilo de vida de 

ser homossexual aceito em sociedade é integrado como um estilo que, na realidade, desvia-se 

do estilo padronizado como o moralmente e tradicionalmente aceito em sociedade. A opção 

sexual de ser homossexual faz parte, então, de uma categoria diferente, mesmo que esta seja 

aceita como um tipo de moda, camuflada também de “normal”. Na década de 1990, também se 

globalizam – com o poder de influência da mídia interativa – valores, visões de mundo e estilos 

de vida que passam a fazer parte do cotidiano, da vida “normal” de todos os dias. 

            Foi basicamente a mídia, com sua capacidade interativa de comunicar e difundir 

informações tanto através de textos escritos, como nos jornais e revistas, quanto através de 

vídeos que transmitem movimento corporal e articulação da fala, na internet, que recebeu a 

função social de impulsionar essa nova realidade de sexualidade pós-moderna e de também 

transmitir, com isso, o processo de desconstrução de qualquer tipo de discriminação. Neste 

"novo" mundo de desconstrução e reconstrução de valores contrários à discriminação devido 

ao pertencimento a certos grupos identitários, as pessoas devem se (pós) modernizar e se 

adaptar a esses novos valores da moda. Neste sentido, a mídia propagava a imagem da realidade 

homossexual e a normalizava no contexto da época, o que trouxe como consequência que o 

tema homossexualidade, como um tema tabu que era, fosse quebrado e tolerado de forma que 

(quase) não houvesse mais julgamentos negativos a respeito. Por forte influência midiática, a 

sociedade foi aos poucos se adaptando a outras realidades de identidade e as aceitando mais 

facilmente, pois as imagens de normalidade transmitidas pela mídia televisiva e digital da 

internet convenciam a população gradativamente e iam mudando seus valores e atitudes de 

comportamento. 

            Pode-se ver que as pessoas, tanto em uma sociedade local quanto na pós-moderna 

global, vivem em um mundo de aparências sustentado por imagens que são construídas por 

símbolos sociais convencionalmente determinados como os “certos”, mas que podem ser 

facilmente transformados e manipulados por uma ou outra novidade que surge no ambiente 

sedutor e manipulador da mídia. Neste novo mundo, regido pelo poder da publicidade, a mídia 

é a força motriz e funciona como um artifício da tecnologia que controla os sentimentos e as 
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sensações e influencia os desejos e formas de comportamento da geração de 1990. Esta, através 

dos aparelhos domésticos da televisão e, posteriormente, do computador conectado à internet, 

anuncia os produtos de marca e praticamente monitora os sentimentos e emoções influenciando-

os a cada momento. Informações chegam rapidamente e imagens são transmitidas, produtos são 

apresentados “normalmente” na vida cotidiana e são desejados. É o novo mundo tecnológico 

do mercado de consumo essencialmente comercial que seduz e, dessa forma, aprisiona o desejo 

do cidadão, identificado nesse contexto, principalmente, como consumidor.  

            As formas de identidades são tantas dentro do novo panorama desordenado da 

globalização que estas não podem mais permanecem as mesmas e nem no mesmo lugar, pois 

estão em constante movimento. É impossível ser único e exclusivo no mundo da globalização 

plural tão cheio de novidades que transformam a visão de mundo social drasticamente. Segundo 

Stuart Hall (2011, p. 13), o indivíduo aparece como: “sujeito pós-moderno, conceptualizado 

como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. [...] O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 

um ‘eu’ coerente”. 

 No contexto político-histórico em que se encontra o quinteto pop cultural, são 

identificados cinco jornalistas que por intermédio de uma conversa autêntica em estilo de 

talkshow sobre temas comuns da geração Golf delineiam um retrato comportamental da geração 

da qual fazem parte, para que, também, com isso, pudessem produzir um efeito comercial 

publicitário, pois, na realidade, estes desejam vender o resultado dessa conversa publicado na 

forma de um livro. O livro Tristesse Royale é, então, lançado no mercado como um produto 

publicitário, isto é, como um livro escrito por profissionais da mídia que lançam um produto 

da, para e sobre o efeito da mídia na sociedade de 1990.  

            A língua de talkshow de encenação da ironia dos jornalistas-atores simula, por 

intermédio do artifício linguístico de utilização do ato de fala indireto da ironia a realidade 

capitalista de consumo que modifica os valores e modos de comportamento da geração e os 

registra de forma documental através dos relatos contemporâneos do quinteto pop cultural. 

Como uma jogada de marketing, os jornalistas conversam sobre trivialidades da década de 

1990, fato que promove pontos de identificação que atraem o público-leitor consumidor. Com 

isso, o livro é comercializado e cada um dos jornalistas que formam o quinteto popcultural é 

promovido como estrela da mídia  

            As palavras que surgem desordenadamente e imprevisivelmente durante a conversa 

formando frases juntamente com as imagens que são produzidas a partir delas produzem cenas 
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de representação mental no imaginário do público-leitor. Este reconhece e se identifica com 

estas cenas, e participa, assim, do jogo da ironia que produz, através do implícito simbólico a 

ser interpretado, um efeito de escândalo e desmoralização do Estado enquanto entidade política. 

No jogo de ironia da leitura da conversa transcrita, o leitor compreende o que lê por 

reconhecimento e identificação com os temas que se situam dentro de um contexto pragmático 

já conhecido.  

           Ainda em relação ao poder da mídia de influência e de transformação, o quinteto ainda 

comenta negativamente sobre “o fenômeno das novas profissões”, profissões que surgem nesse 

panorama transformado da globalização, nas quais “cada uma existe lá sem uma formação 

profissional institucional reconhecida” (BESSING, 2009 [1999], p. 49).  

            Em meio à desestruturação do mercado de trabalho e consequente onda de desemprego, 

à internacionalização da economia e ao desenvolvimento dos meios de comunicação, pessoas 

são empregadas em atividades diretamente ligadas ao mundo da mídia e acreditam, com isso, 

que elas teriam de fato feito do seu hobby a sua profissão. “Na realidade, o emprego delas não 

é mais do que do que uma escrivaninha na vida noturna. Na realidade, eles se sentam no inferno” 

(BESSING, 2009 [1999], p. 50).  

            Na conversa, o quinteto desqualifica essas profissões da moda do contexto atual 

midiático da década de 1990 quando diz, por exemplo, que: 

 

In Wirklichkeit sind Plattenpromoters nichts weiter als Telefondrücker, die 

von morgens bis abends nichts weiter zu tun haben, als CDs zu verschicken, 

die grauenvoll geschriebenen Waschzettel zu formulieren und dann die 

Redaktuere abzutelefonieren, um ihre Musiker – sie nennen sie immer 

Künstler oder Artists – in die Zeitschriften und Sendungen zu pressen. Den 

Redakteuren haben sie mit den CDs kleine Geschenke mitgeschickt – 

Nightglow-DJ-Taschen, wasserfeste Duschradios, batteriebetriebene 

Gummiweihnachtsbäume, die Hula tanzen und sich eine Sonnenbrille vom 

Gesicht nehmen.  (BESSING, 2009 [1999], p. 50)140 
 

           Dessa forma, o quinteto ironiza a utilidade dessas “novas profissões” que, na opinião 

deles, servem apenas para bajular o novo mercado publicitário da mídia que se aproveita do 

desejo dos jovens e se torna dessa forma “um sonho de milhões de jovens. Cada um quer fotos, 

                                                           
140 Na realidade, os promotores de discos não são nada mais do que agentes de telemarketing, que de manhã até a 

noite não tem mais nada para fazer do que enviar CDs, formular horríveis dizeres de propaganda escritos e então 

telefonar para vários editores para promover na imprensa seus músicos – eles o chamam sempre de artistas [...] – 

nas revistas e programas de tv. Aos editores, eles enviaram pequenos presentes junto com os CDs – bolsas de 

brilho noturno, rádios de banho à prova d’água, árvores de natal de borracha à pilha que dançam Hula e tiram um 

óculos de sol do rosto [...] (BESSING, 2009 [2001], p. 50). 
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música, filmes, cadernos e fazer propaganda, fazer essas coisas divinas” (BESSING, 2009 

[1999], p. 51). O quinteto ironiza e ridiculariza essa constante “Ikonizierung des Menschen”141 

realizada pelo mercado publicitário que controla e manipula o desejo de consumo das pessoas 

através da representação por imagens da moda.  

            Quem trabalha nestas novas profissões do meio da mídia, ilude-se em um mundo 

construído de aparências e pode não perceber que exerce “uma heroização e demonização da 

simples mídia que deveria servir apenas para o entretenimento e para a informação” (BESSING, 

2009 [1999], p. 60, tradução nossa). As pessoas que trabalham nesse meio parecem estar se 

divertindo o tempo todo, e parecem viver para promover e adorar seus artistas, seus ídolos:  

 

Sie gehen dann zum Beispiel weiterhin häufig aus, eigentlich fast jeden 

Abend, aber ausschließlich zu ihren eigenen Künstler und Artists. Dort stehen 

sie von Anfang an saugut gelaunt und vollkommen mit Promotion-T-Shirts 

ihrer Firma behängt herum und schwallen ihre Mitmenschen und ehemalige 

Freunde zu, wie toll ihr Künstler oder Artist ist. (BESSING, 2009 [1999], p. 

50-51)142 
 

 No final das contas, essas profissões ligadas à mídia são uma forma de trabalho como 

qualquer outra e ainda funcionam como: 

 

[...] diese bald schon enttäuschte Selbsttäuschung, dass die Arbeit in den 

Neuen Berufen abwechlungsreicher  und aufregender sei, nur weil die 

Produkte Fernsehssendungen oder Schallplatten sind. Viele Reisen werden 

erhofft, teure Hotels, Stars, Kokain und so weiter. Die Realität ist 

enttäuschend. Es ist Arbeit wie jede andere auch. Genauso toll, genauso 

beschissen. Aber auf  jeden Fall wird mit sehr wenig Handwerk zur Sache 

gegangen (BESSING, 2009 [1999], p. 53) 143 
 

           Ainda o caráter de curta duração das “novas profissões” não oferece garantias de 

continuidade neste trabalho, que pode ser finalizado a qualquer momento. Além disso, não está 

definida a real função a ser desempenhada:  

 

                                                           
141 Iconização do humano. 
142 Na realidade, eles saem, por exemplo, frequentemente a cada noite, mas, exclusivamente para ver seus próprios 

artistas. Lá eles ficam em pé ao redor desde o início com extremo bom humor e com camisetas promocionais da 

empresa e, falam sem parar para as outras pessoas e ex- amigos como o seu artista é legal (BESSING, 2009 [2001], 

p. 50-51).  
143 Essa ilusão logo desfeita de que o trabalho nas novas profissões fosse mais rico de variedade e mais emocionante 

apenas porque os produtos são de programas de televisão ou discos. São esperadas muitas viagens, hotéis caros, 

estrelas (da mídia), cocaína e assim por diante. A realidade é decepcionante. É trabalho como qualquer outro 

também. Assim como é legal, assim como é uma droga. Mas de qualquer maneira a gente vai com pouco material 

para (trabalhar nesta) coisa (BESSING, 2009 [2001], p. 53). 
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Auch die Kurzfristigkeit ist ein Wesensmerkmal für die Wahl des 

Arbeitsplatzes in den Neuen Berufen. Diese Arbeitsplätze sind ja so gestaltet, 

dass man von außen nicht erkennen kann, was dort gemacht wird, welches 

Handwerk dort ausgeübt wird – Werbung, Film, Platten oder Zeitung, das 

sieht man nicht – da sitzt halt jemand am Computer und telefoniert. Und diese 

Personen [...] wechseln nahtlos vom Radio zur Zeitung, zu den Platten, ins 

Internetdesign, in die Werbung zurück, zur Turnschuhfirma; es ist ja im 

Grunde alles dasselbe (BESSING, 2009 [1999], p. 81-82)144 
 

            O mercado de trabalho, que se transformou com o poder da mídia que está presente a 

todo momento nesta década de grandes transformações histórico-sociais mundiais, utiliza uma 

nova forma de expressão linguística, que é a língua do mercado de negociações internacionais: 

  

Diese Sprache der Neuen Berufe, die man an solchen Telefonen zwangsweise 

erwirbt, funktioniert ja lustigerweise genauso wie die Konversation nachts in 

einer Bar. Nämlich, imdem man zuerst imitiert. Man hört Leute oder sieht sie 

in Filmen, wie sie diese Sprache führen, und sehr bald sitzt man an einem 

Schreibtisch und redet ganz genauso. Oder man lacht über Anglizismen und 

merkt, es gibt aber für die meisten Angelpunkte der modernen Welt gar keine 

anderen Wörter (BESSING, 2009 [1999], p. 82)145 
 

           Esta nova língua da mídia que fala às mentes e modela comportamentos, além de também 

ser a responsável, de certa forma, por formar opiniões, faz uma contraposição com a língua de 

encenação irônica do quinteto popcultural e é, ainda, o próprio objeto-alvo da ironia do quinteto 

popcultural.  

           Até mesmo através de filmes com a função de entretenimento, esta nova forma de 

expressão linguística está presente juntamente com a expressão corporal em movimento durante 

as cenas, no que ambas essas formas de expressão funcionam simbolicamente na sociedade de 

1990: “Um Lebensgefühl 146 surge [...]. A diferença em relação a tempos passados está no fato 

de que um sentimento de vida é acionado como moda unicamente por filmes e discos” 

(BESSING, 2009 [1999], p. 30). É exercido um fascínio por essa vida cênica mostrada nos 

filmes que faz com que as pessoas desejem viver da mesma maneira. Uma moda é lançada em 

                                                           
144 Também a pouca duração é uma característica essencial para a escolha do lugar de trabalho nas novas 

profissões. As vagas de trabalho são formadas de forma de que não se pode reconhecer de fora o que é feito lá, 

qual ofício é desempenhado – propaganda, filmes, discos ou jornal – lá está sentado alguém no computador e 

telefona. E essas próprias pessoas [...] mudam sem problema nenhum do rádio para o jornal, para os discos, para 

o design da internet, para a propaganda, de volta para a firma de tênis; é tudo praticamente a mesma coisa 

(BESSING, 2009 [2001], p. 81-82). 
145 O engraçado é que essa língua das novas profissões que se aprende forçosamente em tais telefones funciona de 

maneira engraçada assim como a conversação em um bar de madrugada. Quer dizer, no que a gente imita primeiro. 

A gente ouve pessoas ou as vê em filmes, como elas utilizam essa língua, e muito em breve a gente se senta numa 

escrivaninha e se conversa da mesma forma (BESSING, 2009 [2001], p. 82). 
146 Sentimento de vida. 
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um filme “escolhido” pelo mercado publicitário: “Não se pode mais se decidir por um filme 

como filme, mas tem que se decidir logo junto por um mundo todo estético e social”. 

(BESSING, 2009 [1999], p. 31). O filme é, então, um produto da mídia que funciona como um 

meio publicitário de apresentar novos produtos a serem consumidos como ditadores de moda. 

A geração ocidental de 1990 é identificada neste aspecto como um tipo de ‘consumidor pop de 

valor conservativo’, pois procura o produto popular, mas com certas características fixas da 

moda em questão: “a embalagem, a figura; como é a aparência disso tudo” (BESSING, 2009 

[1999], p. 35).  

            Na maneira de expressão da mídia, as pessoas não se decidem por um produto por 

vontade própria e pela utilidade que este produto possui, mas o que ocorre é que este produto 

tem uma marca de prestígio econômico e se torna uma moda que começa a formar e a ditar 

comportamentos. Praticamente, decide-se, então, pela marca identitária simbólica deste 

produto. Assim age o mercado publicitário capitalista de consumo, que seduz e atrai dentro de 

uma indústria de entretenimento e de promessa de satisfação pelo prazer da compra. Com isso, 

joga com a arma do desejo que deve ser satisfeito, mas que nunca é. 

            Algo parecido vale para a arte, como por exemplo o teatro e a música: “A arte tem que 

talvez ser submetida a rígidos princípios capitalistas” (BESSING, 2009 [1999], p. 78), o que 

significa que não é apreciada subjetivamente como arte em si, mas pelo que representa dentro 

do mercado que a determina. A arte também produz um produto a ser consumido e está 

submetida, desta mesma forma, às regras do mercado. Ela é uma forma de entretenimento, mas 

que é controlada. 

           Neste panorama histórico-social, o quinteto popcultural colabora – com sua língua 

coloquial de talkshow e de uma nova forma de expressão identitária de ironia – com nova forma 

de narrativa caracterizada como uma língua de encenação que se desvia de padrões 

institucionais. Com isso, documenta informalmente as novas realidades da década de 1990 que 

tomam forma desordenadamente em um mundo com modelos de identidades não mais 

imutáveis, mas fragmentados, de um mundo pós-moderno em desenvolvimento. 

 

 4.3 Marcas de produtos em “Generation Golf. Eine Inspektion” 

 

             A obra do jornalista Florian Illies “Generation Golf. Eine Inspektion”, publicada no 

ano de 2000, carrega na designação “Generation Golf” uma carga semântica de caracterização 

da parte ocidental da Alemanha da geração de 1990 (BRD). A obra constitui um marco literário 
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como um livro de ficção que passa a forte impressão de ser uma obra autobiográfica, na qual 

um protagonista não identificado relata suas experiências pessoais da ordem do cotidiano, isto 

é, da sua vida diária “normal”. Além disso, o estilo de narração se apresenta ora na primeira 

pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural.  

           Nesta narrativa coloquial, tanto na língua escrita com traços identitários da língua falada, 

quanto na temática de assuntos triviais, a vida da sociedade da época da pós-reunificação e da 

globalização econômico-tecnológica é registrada informalmente através de relatos de 

acontecimentos que ocorrem espontaneamente no ambiente histórico-cultural da década de 

1990. A obra foi, assim, uma tentativa de Illies de descrever, a partir de relatos de experiências 

comuns nesta década, as suas impressões dentro de um certo tipo de modelo de percepção de 

mundo dos membros da geração ocidental, em uma maneira documental e detalhada, o que faz 

até mesmo com que a obra funcione como um recorte do tempo histórico de uma nova 

identidade geracional que compartilha de uma realidade social e histórica que os une. 

            Dessa maneira, é registrada esta nova visão de mundo de uma geração pós-reunificação 

que surge a partir de uma modificação gradual de mentalidade, na qual os valores pós-

materialistas da geração de 1968 cedem lugar aos materialistas da geração de 1990. Enquanto 

a obra “Tristesse Royale” consistia em uma transcrição da conversa entre o quinteto popcultural 

sobre as tendências, mentalidade e valores da geração Golf, a partir da observação das 

realidades sociais cotidianas observadas e julgadas pelo quinteto, na obra “Generation Golf”, 

trata-se, por outro lado,  de uma narrativa a partir do relato de experiências vividas por um 

integrante da geração Golf, mas não identificado, que narra de forma espontânea no conteúdo, 

e despreocupada com uma adaptação às normas gramaticais da língua culta, na forma. Com 

essa narrativa livre de regras da rotina esperada, o autor Illies procurou descrever o Zeitgeist 

como uma tentativa de descrever o sentimento de identidade coletiva desta geração, que é a 

primeira geração de jovens a vivenciar e a reagir à forte forma de capitalismo implantada por 

esse tipo de globalização de identidade econômico-política essencialmente capitalista. 

            Nesta obra de Illies, na qual a geração é nomeada com a marca de automóvel Golf, 

“cujos capítulos são subdivididos em slogans publicitários da (empresa) Volkswagen” 

(LANGBECKER, 2017, p. 7, tradução nossa), pode-se ler a história da vida autêntica na 

sociedade pós-reunificada e globalizada através de uma língua escrita que comporta 

características da língua falada comumente dentro de um ambiente, no qual a comunicação se 

dá sem controle institucional. Através dos relatos rotineiros em língua coloquial e da descrição 

de acontecimentos triviais, é revelado nas entrelinhas e com tom de ironia e descontentamento 
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social, o clima de instabilidade e insegurança, principalmente no mercado de trabalho, como 

fato que influencia substancialmente a imagem identitária da geração de 1990. 

            Na obra de Illies, é percebida uma voz que inclui todos os outros que partilham das 

mesmas experiências desta época de 1990. 

            Dessa forma:  

 

“Generation Golf” conta do ponto de vista de um adulto, isto é, de um jovem 

adulto [...] e trata não exclusivamente da vida pessoal de Florian Illies, mas da 

lembrança coletiva do passado e das lembranças marcantes em comum. [...] 

Illies escreve no gênero da cultura pop e conta sobre os diferentes estágios da 

vida, estilos de vestimenta, até sobre moradia e televisão. (LANGBECKER, 

2017, p.7) 

 

            Ainda com a característica coloquial da citação constante de marcas de produtos já 

muito bem conhecidas entre o público jovem, é criada na narrativa da obra de Illies um 

sentimento de proximidade no leitor que encontra pontos de identificação, sente-se parte dessa 

história, pois se reconhece com as marcas desses produtos que fazem parte de sua vida. Dessa 

forma, as marcas de produtos, com seus traços de identidade anunciados de maneira sedutora e 

irresistível pelo mercado publicitário, encontram nas novas mídias eletrônicas grandes parceiras 

para transmitir a sua imagem no mercado. Essa nova realidade identitária do mundo capitalista 

globalizado, na qual “a publicidade, como subárea da indústria age” (COUTINHO, 2015, p. 6), 

é transmitida pela mídia sempre presente no dia a dia e é catalogada pelas narrativas escritas 

em língua coloquial da Literatura Pop. 

            Generation Golf, além de ser o título de uma obra da Literatura Pop, é também uma 

designação de associação metafórica escolhida por Illies, como integrante da geração Golf e 

porta-voz da Literatura Pop, para identificar a parte ocidental materialista da geração de 1990. 

Trata-se, com o nome Golf, de uma marca de automóvel que, enquanto objeto integrante da 

moda da época, fazia parte do sonho de consumo dos jovens da década de 1990. Golf é, neste 

caso, não apenas uma marca de um produto automobilístico, mas também funciona como um 

traço de identidade dos jovens da década de 1990 que desejam consumir o produto “automóvel” 

desta marca, e que se relacionam simbolicamente com esta, isto é, com esse ícone que a marca 

representa no novo mercado da globalização de cunho neoliberal. Esta marca carrega em si a 

carga semântica do desejo de consumo deste produto como meio de transporte por parte da 

sociedade desta época e, funcionou também como um padrão de comportamento da geração 

ocidental de 1990. Dessa forma, o automóvel desta marca, enquanto produto desejado, “pode 
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ser pensado como metáfora do urbano [...], ao mesmo tempo em que para nós funciona também 

como metonímia da tecnologia” (COUTINHO, 2015, p. 6).  

            A geração ocidental de 1990 é associada metaforicamente, por intermédio da 

designação identitária, ao desejo de consumo de se adquirir esse automóvel como produto de 

estilo e da moda e também a um sentimento de exclusividade de quem dirige um automóvel 

desta marca. Neste caso, o desejo maior pelo status de possuir o automóvel da marca Golf 

supera até mesmo a sua utilidade funcional e prática como automóvel em si, isto é, como apenas 

um meio de transporte particular. Dirigir um Golf funciona como um símbolo de prestígio e 

satisfação pessoal a ponto de ser um traço de caracterização mais ou menos homogêneo desta 

parte da geração, tamanha a força da imagem desta marca no mercado e do sentimento de 

identificação com esta. A geração alemã ocidental de 1990 se fascina com esta marca, que além 

de a transportar para vários lugares, também concede a ela um estilo de ser alguém especial na 

sociedade, pois, “em um plano emocional, as marcas agem com natureza mais confiável e mais 

autêntica, satisfazem a necessidade de contato e facilitam a identificação com a própria pessoa”. 

(HÜTTLIN, 2003, p.127, tradução nossa). A identificação da geração com a marca é, antes de 

tudo, não apenas uma forma de identificação de fundo prático pelo uso do automóvel em si, 

mas principalmente de fundo emocional, pois é promovida uma espécie de relação de afeição e 

confiança entre o consumidor e a marca do produto. A imagem do Golf é alvo de desejo e o 

desejo é traduzido pela emoção. “Esse sentimento em relação à marca faz com que o 

consumidor ache que as características do produto seriam transferidas para ele e que [...] dessa 

forma ele seria fortalecido com isso”. (KATZBERG, 2006, p.18, tradução nossa). A emoção é 

um elo de base psicológica forte que influencia substancialmente a percepção do consumidor e 

mistura na sua mente as noções de valores materiais com os imateriais. Dessa forma, “nomes 

de marcas são carregados culturalmente. [...] Não são os produtos mesmos, que são tão 

importantes, que determinam a temática da prosa-pop. É a sua carga através de atribuições 

semânticas que se condensam nos objetos e representam seus significados” (DEGLER; 

PAULOKAT, 2008, p. 38). 

            No momento histórico-político-social da publicação da obra, a mídia digital, como 

novidade da globalização tecnológica, substitui aos poucos a tecnologia anterior dos produtos 

analógicos. Com a globalização da economia na década de 1990, que, por um lado, funda um 

mercado de valores materiais virtual invisível cheio de vantagens financeiras na concretização 

de negócios entre empresas não-estatais, e que, por outro, encontra-se presente fisicamente 
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através da interligação das redes de computadores conectados à internet, é promovida uma 

revolução no sistema de informação mundial.  

            Neste panorama transformado e ainda em processo de transformação, a mídia 

eletrônico-tecnológica da TV e da internet transporta os valores deste mercado em formação 

por intermédio de uma língua publicitária sedutora que apresenta os produtos de forma não 

apenas informativa como também apelativa. Esta língua publicitária é a deste novo mercado, 

uma de convencimento que comunica basicamente as marcas dos produtos mais do que 

propriamente os produtos em si, pois estes quando anunciados adquirem por intermédio de sua 

marca uma imagem cultural, que é construída, e que exerce influência e os identifica neste 

mercado comercial capitalista. A marca em si funciona como um comunicador de identidades 

dos produtos no mercado e é ela que chama a atenção do seu público consumidor e serve para 

este como modelo de orientação para que o ato da compra seja efetivado. “Ela tem uma função 

básica de identificação e diferenciação e, nesse sentido, uma imagem própria e sempre 

características bem específicas que a delimitam de outras marcas” (JANICH, 2013, p. 21, 

tradução nossa). A marca, é, assim, um artifício até mesmo do fabricante de determinado 

produto para assegurar a identidade de seu produto no mercado, no sentido jurídico do termo, 

pois a marca é registrada em órgão institucional competente, e assim protegida por lei, e apenas 

seu produtor pode utilizar esse nome de marca no mercado e obter lucros financeiros com o 

consumo dela por parte da população. 

            Na forma de representação desta língua utilizada pela publicidade, é observada uma 

certa regularidade linguística, visto que esta forma de expressão linguística possui um certo 

comportamento e objetivos fixos de convencer o cliente para a compra do produto anunciado, 

ou seja, para o consumo. Não se fala propriamente de uma homogeneidade ou uniformidade 

bem delimitadas nesta nova forma de padrão linguístico de expressão, mas da presença de 

algumas evidências linguísticas que funcionam como marcadores de identidade de um texto 

publicitário para que ele possa ser identificado como tal. Primeiramente, o produto como objeto 

comercial a ser apresentado no mercado aparece neste em conjunto com sua marca de forma 

muito mais apelativa do que informativa. A marca deste produto comunica ao consumidor, pois 

conquistou certa imagem (de utilidade e de qualidade) no mercado comercial. A intenção real 

da publicidade é, a grosso modo, não apenas a anunciar, mas sim de vender produtos ou vender 

uma ideia e para isso utiliza uma língua de apresentação e de convencimento de que o produto 

anunciado corresponde a todas as expectativas do consumidor. Para alcançar esse objetivo, a 

língua da publicidade se impõe ao consumidor de forma camuflada e o seduz sem que este 
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muitas vezes perceba essa estratégia de marketing. Neste processo, a identidade da geração Golf 

de consumidor se sobressai efetivamente. Com isso, essa língua da publicidade de certa 

regularidade, por intermédio das marcas que anuncia, infiltra-se à língua coloquial irônica da 

Literatura Pop de tal modo que a característica da citação constante de marcas de produtos nos 

textos da Literatura Pop constitui uma voz da língua publicitária que ganha espaço dentro da 

língua coloquial irônica da geração Golf, pois aquela começa naturalmente a fazer parte da 

língua falada rotineiramente. As marcas aparecem, então, como determinantes sociais de status. 

A marca em si, como traço identitário de desejo para se adquirir determinado produto, já 

funciona como comunicador, mesmo que esta não fosse anunciada por propagandas 

publicitárias, pois ela confere ao produto uma identidade específica que o diferencia de outros 

produtos e que o faz ser único no mercado. Nesta identidade criada pela imagem da marca, é 

que o público consumidor confia. Muitas vezes, o produto em si não existe sem a imagem que 

a marca criou. Isso ocorre por que a marca carrega em si valores da empresa que a produz e 

funciona como um símbolo de qualidade. Uma marca "x" tem mais prestígio e é mais 

consumida que outra, e em relação a isso está em jogo também o valor monetário de certo 

produto tendo em vista a sua marca. Nisto, a marca estabelece até mesmo uma moda em 

determinado tempo histórico, pode definir comportamentos e modos de percepção do mundo, 

tendo-se em vista os valores que esta marca representa. Ainda se esta tem uma boa performance 

no mercado comercial por um longo tempo e se firma no mercado com uma boa imagem de 

qualidade, ela é considerada uma marca de produto de tradição e sua qualidade se torna 

praticamente incontestável. Seu consumo é tão natural e rotineiro que a marca em si é citada 

metonimicamente como o próprio produto, como por exemplo: “Eu adoro dirigir meu Golf”. 

Quando um fato metonímico como esse ocorre – de se referir ao produto citando sua marca –, 

trata-se efetivamente da consolidação desta marca no mercado.  

           Através da propaganda publicitária, “entendida [...] como um instrumento para a 

introdução das marcas (no mercado)” (JANICH, 2013, p. 21), as marcas dos produtos se fazem 

conhecer e se tornam uma forma diferenciada de comunicação.  Ao serem conhecidas, elas são 

desejadas pelos consumidores que as compram, ou que até mesmo não possuem poder 

aquisitivo para comprar. Dessa forma, as marcas, com suas imagens construídas de forma 

imaginária pelo consumidor, definem e delimitam indiretamente seu preço no mercado e se 

sobressaem, elas determinam quem compra e quem não tem condição financeira de comprar. 

Elas também monopolizam o consumidor, e "brincam" com a emoção e o desejo de consumo 

deste.  
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            A marca tem, além de tudo, uma imagem a zelar e utiliza estrategicamente a expressão 

linguística capitalista da publicidade para convencer os consumidores de sua qualidade com a 

promessa de atender às suas expectativas com fidelidade. 

           No caso do meio de transporte particular "automóvel", este já é em si um produto da alta 

tecnologia naturalmente desejado, que transporta pessoas e objetos concretos e que promove 

também conforto e status social. Por outro lado, a marca do automóvel Golf concede uma nova 

identidade a esse produto de consumo tão sedutor no contexto histórico da década de 1990 a tal 

ponto que o automóvel desta marca se tornou uma febre do consumo e uma maneira de se estar 

na moda e de ser aceito em sociedade. A aparência e a qualidade do automóvel Golf 

promoveram um enorme desejo de consumo que foi ascendido principalmente pelas 

propagandas publicitárias anunciantes do produto "automóvel" nos comerciais de TV, nos 

outdoors nas ruas, nos jornais, nas revistas, na internet. A mídia é o aparato físico que dá conta 

de transmitir a língua das propagandas publicitárias das marcas, e, com isso, impulsiona o 

consumo. As marcas podem comunicar por si só, mas essa comunicação é extremamente 

facilitada quando são transmitidas em um discurso publicitário com a ajuda das novas mídias 

(digitais) para que o consumidor fique sabendo da existência delas, para que o consumidor ouça 

e veja essas marcas a todo momento e as perceba como parte de sua vida.  

            A marca, como um conceito comunicador de um traço de identidade "x", tem uma 

função na sociedade capitalista e objetivos bem definidos. Sua criação foi estrategicamente 

planejada para identificar o produto, atrair o consumidor e convencê-lo de sua qualidade. Sendo 

assim, a forma de expressão linguística utilizada na propaganda também é uma forma de 

expressão trabalhada para se aproximar do público consumidor e provocá-lo para que o objetivo 

comercial da venda seja realmente alcançado. A língua da publicidade veicula mensagens com 

o anúncio de marcas de produtos direcionado para um grupo específico para o qual o produto 

se destina. Segundo Nina Janich (2013, p. 27), “[...] é de central interesse quem é o público-

alvo de uma campanha publicitária ou texto publicitário, porque o estilo de comunicação geral 

e determinadas estratégias de endereçamento se orientam nisso”. A marca Golf é, dessa forma, 

uma marca de automóvel que se dirigia ao público jovem da geração ocidental de 1990 que 

desejava ter um carro popular, mas que também queria seguir o estilo da moda da época 

globalizada capitalista de forma exclusiva. Através de sua imagem conquistada, esta marca se 

sobressai, historicamente, no mercado com sua identidade diferente da de outros automóveis, 

pois o produto que a marca representa é basicamente um “dos produtos de estilo, nos quais a 

temática ‘prazer’ tem um papel decisivo”. (KLÜVER, 2004, p. 82, tradução nossa). É fascinante 
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para a geração ocidental de 1990 dirigir um automóvel que afirmasse para ela sentimentos que 

são aqueles “prometidos” nas propagandas publicitárias e com os quais a geração ocidental 

capitalista se identifica. Assim, com o VW Golf é um “tema em questão a individualidade” 

(KLÜVER, 2004, 82), que quer dizer para a geração jovem o fato de se ser único, exclusivo, ao 

se dirigir esse automóvel. É como se fosse um valor a ser conquistado, e também uma promessa 

que se realiza no ato do consumo desta marca. O anúncio informa, mas muito mais apela para 

o estado emocional do consumidor para realçar as qualidades da mercadoria de acordo com o 

gosto e os interesses deste que deve ser plenamente convencido da qualidade da marca. O 

anúncio publicitário procura chamar a atenção com imagens visuais e orais que mostram um 

mundo extraordinário para o comprador que se entretém com as imagens e com os sons, que 

traduzem meramente o prazer e satisfação do ato de consumir.  Nos anúncios publicitários do 

Golf, por exemplo, é produzido um sentimento de se dirigir um carro exclusivo. No que diz 

respeito a isso, são utilizadas expressões como “a fórmula para a maneira excepcional de um 

andar de carro esportivo” (1990) ou “a medida dele de individualidade, esportividade e de 

temperamento é dificilmente superada” (1990) (KLÜVER 2004, p. 83).  Todas as atribuições à 

identidade inovadora e de exclusividade como elogios ao Golf realçam sua qualidade, chamam 

a atenção do cliente que começa a perceber esta marca como a ideal para atender todas as suas 

necessidades além da promessa de praticidade e satisfação garantidas.  

            A individualidade, traço socioidentitário que funciona quase como uma marca 

registrada, uniforme, do jeito de ser da geração Golf como um estilo próprio, traz consigo essa 

ideia especial de desejo de se ser único, mas também de se estar fechado em si mesmo em um 

sentido introspectivo, e de que cada um se preocupe apenas com seus próprios assuntos sem se 

preocupar com os dos outros. Mesmo que um Golf seja um carro de uso popular dirigido pela 

massa, cada um que o dirige tem a sensação de ser individual, especial. Dessa maneira, para 

complementar o que representa e significa esta marca na década pós-reunificada da década de 

1990, pode-se mencionar que “a verdadeira marca é definida como uma imagem de 

apresentação determinada de um produto ou um serviço que só está meramente ancorado na 

psique do consumidor” (MEFFERT, 2014, p. 6, tradução nossa). Da representação mental 

formada na psique do consumidor, é que a marca vive dentro de determinada sociedade, pois 

por intermédio de uma representação mental coletivizada é transmitida uma impressão geral de 

característica individualizada dentro desta sociedade. Sendo assim, “o cliente não compra mais 

nenhum produto, mas as marcas, que representam um estilo de vida, uma opinião, um sistema 

de valores, uma aparência” (KLEIN, 1999, p.43, tradução nossa.). As marcas de produtos 
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funcionam realmente como marcadores de estilo de vida e de moda e convencem com a ideia 

de satisfação de um sentimento de bem-estar, mesmo que momentâneo. 

           Dessa forma, todo produto tem uma marca ícone que o identifica para o consumidor e 

que aparece como um símbolo em operação que sempre significa no mercado e, com isso, é 

estabelecida uma relação de sentido no ato da relação comercial de consumo. Este símbolo, 

transmitido pela mídia, percebido visualmente e/ou auditivamente pelo consumidor, comporta 

valores em si que são transportados pela língua, pois apenas por intermédio dela tudo é dito, 

significado e faz sentido na sociedade. Esta língua, como código linguístico e transmissora de 

significados dentro de contextos diferentes de interação social, mantém certo padrão de 

regularidade, no sentido institucional-formal, mas, no sentido informal do cotidiano, também 

varia de situação para situação no processo de comunicação, pois se constitui de modos de se 

falar e de se expressar linguisticamente. 

           Com a citação de marcas de produtos, como ocorre nos textos da Literatura Pop de 1990, 

é caracterizado o estilo de escrita de narração em língua coloquial deste movimento literário, 

que é esta língua que se opõe à língua culta e que retrata a realidade histórica do estilo de vida 

e de consumo da geração jovem desta década. A língua do dia a dia – aquela utilizada pelo povo 

em situações normais de comunicação diária e também aquela muito utilizada pela mídia digital 

como principal instrumento de aproximação ao cliente-consumidor –, faz-se presente a todo 

momento e é utilizada como forma de representação para documentar informalmente o que faz 

parte da vida cotidiana desta sociedade. Esta mudança simplificada na representação linguística 

da comunicação escrita reflete a realidade de que as antigas ordens de padrão identitário 

iluministas, isto é, aquelas ordens consideradas como racionais e fixas, mudam de lugar, na 

transição do século XX para o XXI, e ressurgem de forma desordenada no panorama de pós-

reunificação e de globalização, mas como que à procura de novas categorizações que definam 

sua identidade (em formação). 

           O termo pop, originário da música, refere-se tanto à palavra (inglesa) “popular” [...], 

quanto ao som “pop”, que significa [...] colisão, som violento inesperado (ERNST, 1999, p. 7, 

tradução nossa). Com esse termo curto, que nomeia a nova forma de literatura não-canônica da 

década de 1990, é feita uma associação a esta língua do povo de marcas identitárias “outras”, 

que desestrutura um padrão tradicional para escandalizar e provocar reflexão em um novo 

tempo histórico em que a Alemanha não era mais dividida pelo muro, mas reunificada, e em 

que o sistema econômico-político capitalista se impõe por intermédio da globalização 

econômica, tecnológica e cultural.              
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           Dessa forma, o pop, na identificação desta literatura de transição para o século XXI, que 

se forma a partir da publicação de Faserland, de Christian Kracht, e se apresenta como um 

termo de valor essencialmente identitário, aparece como uma tentativa de categorização dessa 

nova maneira de escrita popular que inclui as formas de expressão linguísticas e formas de 

pensar dos filhos da geração de 1968.   

            O popular, isto é, aquilo que é reconhecido culturalmente como coisa que faz parte da 

massa da população, é integrado tanto na forma da língua escrita quanto no conteúdo narrado e 

descrito nas obras da Literatura Pop de 1990. A realidade de uma década de grandes 

transformações sócio-culturais como consequência de transformações que ocorreram no âmbito 

econômico-político é catalogada em uma língua e por intermédio de relatos de situações triviais 

que todos compreendem sem esforço, pois compartilham dessas realidades narradas em sua 

vida cotidiana e as reconhecem automaticamente como parte de si mesmos.  

            A Literatura Pop, com seu diferencial tanto no campo da literatura quanto na sua língua 

de representação, funciona também – com essa marca comercial pop que transforma sua 

identidade em uma identidade de literatura da moda e de inovação –, como um produto de 

mercado. “Por um lado, a Literatura Pop, como literatura até o momento, serve para transporte 

de conteúdos e opiniões. Por outro, ela se tornou ao mesmo tempo uma mercadoria, um artigo 

de mercado com o qual o lucro deveria ser alcançado”. (DEGLER; PAULOKAT, 2006, p. 293). 

Por intermédio da marca pop, esta literatura se promove no mercado e o seu produto "livro" é 

vendido e se torna best-seller, isto é, campeão de vendas. 

           Dessa forma, dentro desse tipo de literatura” diferente” etiquetada como pop, o recurso 

desta língua de descrição do cotidiano de citação constante de marcas de produtos confere ao 

leitor um sentimento autêntico de pertencimento a essa realidade cultural compartilhada pelos 

membros da mesma geração, dentro da qual seus membros se reconhecem neste tempo 

histórico. É um sentimento de participação coletiva que une uma geração e que a identifica 

tanto dentro de uma faixa etária quanto histórica. 

           Há, então, uma função estratégica no artifício da citação de marcas, pois com esse 

artifício procura-se produzir um efeito desejado de marcação identitária verdadeira de um 

tempo de grandes transformações globais no campo econômico-político-cultural dentro da 

história da sociedade da Alemanha pós-reunificação.   
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           No primeiro capítulo da obra intitulado como Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und 

warum weiß mein Golf die Antwort? 147, são relatados os aspectos do cotidiano da infância, do 

tempo de escola e do brinquedo da marca Playmobil, por um narrador não identificado, mas 

que exerce a função de representante do mundo pós-moderno da época da globalização de 1990: 

de um integrante comum da geração Golf. 

           No início do livro, é apresentada para o leitor, na forma de uma narrativa descritiva e 

com língua espontânea e simples, a realidade rotineira, na qual se percebe, no primeiro 

momento, uma característica diferente na educação dos jovens da geração Golf em comparação 

com a dos seus pais: os pais não exercem autoridade de controle na educação de seus filhos e 

se preocupam em oferecer a eles uma vida protegida e suprida com todo o conforto 

proporcionada pela tecnologia da época. A geração Golf é uma geração criada pela geração de 

1968 com todos os recursos tecnológicos (pós) modernos da era da globalização. Os pais se 

preocupam em educar e suprir seus filhos com o que não receberam na época da educação deles: 

época esta que foi mais rígida dentro de um contexto de fim da Segunda Guerra Mundial e de 

fim do regime nacional-socialista.  

           Com o seguinte trecho, é iniciado o livro: 

  

Mir geht es gut. Es ist Samstag Abend, ich sitze in der warmen Wanne, im 

Schaum schwimmt das braune Seeräuberschiff von Playmobil. Ich schrubbe 

mit der Bürste meine Knie, die vom Fußballspielen grasgrün sind. Das 

Badezimmer is unglaublich heiß, seit zirka drei Uhr nachmittags heizt meine 

Mutter vor, damit ich mich nicht erkälte. Nachher gibt es Wetten, daß…? mit 

Frank Elstner. [...] Nach dem Bad, es geht auf acht Uhr zu, gibt es Schwarzbrot 

mit Nutella, die Haare am Nacken sind noch ein wenig naß. Ich bin zwölf und 

[...] ist das Aufregendste am ganzen Wochenende die Eurovisionmusik vor 

Wetten, daß…? (ILLIES, 2013 [2000], p. 9, grifos nossos)148 

            

 Neste parágrafo, é narrada a rotina de um protagonista não identificado ao leitor. 

Também são citados produtos típicos que estão presentes na vida cotidiana da geração 1990 

assim como o brinquedo da marca Playmobil e o creme de chocolate e avelãs da marca Nutella. 

Além disso, é citado o programa de televisão Wetten, daß? e seu apresentador: Frank Elstner. 

                                                           
147 “De onde eu venho? Para onde eu vou? E por que o meu Golf sabe a resposta?”. 
148 Eu vou bem. É sábado à noite, eu estou sentado em uma banheira com água quente, na espuma nada o barquinho 

marrom do Playmobil. Eu esfrego com a escova meu joelho que ficou verde da grama de tanto jogar futebol. O 

banheiro está inacreditavelmente quente, desde 3 horas da tarde a minha mãe o aquece para que eu não me resfrie. 

Depois tem “Wetten, dass..?” com Frank Elstner. [...] Depois do banho, lá pelas 8 horas, tem pão preto com Nutella, 

os cabelos no pescoço estão ainda molhados. Eu tenho 12 anos e o que mais excita no final de semana todo é a 

música do Eurovision antes de “Wetten, daß... ?”. 
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Com os bonecos de plástico da marca Playmobil, “que desempenham um comportamento de 

papéis imitados de forma brincalhona do mundo dos adultos” (ILLIES, 2013 [2000], p. 19, 

tradução nossa), era encenada desde a infância uma forma de reconhecimento da identidade da 

vida adulta. Quem comprava os bonecos da marca Playmobil, estava, na realidade, comprando 

figuras com identidades fixas marcadas pelo papel social exercido. Ao brincar com esses 

bonecos, as crianças estavam já participando de um modelo uniformizado de sociedade e já iam 

inconscientemente “pensando” no que se tornariam quando adultas, pois os bonecos de plástico 

estavam sempre vestidos, isto é, caracterizados, como médico, professor, agricultor, camponês, 

etc. Além do padrão identitário da profissão, os bonequinhos de brinquedo também 

representavam componentes dentro do âmbito da família como: pai, mãe, filhos, avós, etc. Com 

essas figuras de brinquedo, eram representados os papéis sociais desempenhados 

tradicionalmente dentro de uma sociedade e que serviam, mesmo que não se percebesse esse 

fato, como uma base fixa de uma identidade social considerada como a idealizada como normal 

para o momento histórico-sócio-cultural. Esses valores fixos de identidade eram transmitidos 

por intermédio de um brinquedo da moda, anunciado no mercado publicitário e consumido no 

mercado. Os papéis desempenhados socialmente serviam de modelo de comportamento e de 

conduta. Essas mensagens do mundo publicitário transmitidas por um simples brinquedo 

formam bases de comportamento e de aparência que são aceitas em sociedade e são encaradas 

como as corretas e que devem ser seguidas por serem o considerado padrão social normal, quer 

dizer, o esperado a ser feito socialmente.     

           Já o creme de chocolate com avelãs da marca Nutella, como produto alimentício, é 

mencionado pela sua marca e não pelo produto, tamanha a sua hegemonia no mercado. Sua 

qualidade não se discute, visto que o produto é consumido rotineiramente e se torna tradicional, 

uma figura que está presente nas refeições diárias, principalmente no café da manhã e nos 

lanches, tanto de crianças quanto de adultos. 

           Em relação aos programas da televisão, estes eram uma forma de consumo popular de 

entretenimento. Em casa, a televisão era a forma de entretenimento mais utilizada e os 

apresentadores eram figuras famosas com certo status social. A partir das imagens transmitidas 

nos programas de TV, formavam-se novas tendências a serem seguidas como moda. Os 

telespectadores são consumidores, neste caso, de um estilo de vida que aparece nos programas 

de TV. Eles desejam viver daquela forma que estão vendo, desejam ser como tal personagem 

de tal programa, ter tal estilo, vestir-se como ele, ter o mesmo corte de cabelo, etc. Querem ter 

aquela vida ficcional, mas com tom de realidade. 
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           Hábitos de consumo alimentar eram um aspecto da moda, mas também havia uma certa 

preocupação com a saúde, pois significavam duplamente como forma de alimentação e de bem-

estar dentro do contexto social em que eram consumidos: 

 

 Manche tranken auch Capri-Sonne, Arztkinder erkannte man daran, dass sie 

Hohes C mit in die Schule brachten, was viel teurer war und angeblich auch 

gesünder, aber überhaupt nicht schmeckte, [...] wurde außer von den 

Arztkindern nur noch von meiner Großmutter getrunken. [...] Mütter, die ihren 

Kindern Fruchtzwerge oder Milchschnitten in den Scout-Ranzen packten, gab 

es leider nur in der Werbung. (ILLIES, 2013 [2000], p. 17-18, grifos nossos)149 

 

           Também as vestimentas tinham um significado social de acordo com as marcas, muito 

mais do que as peças de roupas em si: 

 

Auf den meisten Pullis  stand riesig United Colors of Benetton. Best Company 

oder Chevignon, es gab auch noch Restbestände von Fruit of the Loom – stolz 

trug man die Schriftzüge der Marken zur Schau, wie Thomas Anders seinen 

riesigen NORA-Anhänger – ein Hang zum Bekennertum, den in der Folgezeit 

vor allem Lkw-Fahrer mit ihren Namensschildchen in der Windschutzscheibe 

weiterentwickelten. (ILLIES, 2013 [2000], p. 27, grifos nossos)150  

            

 Dessa forma, marcas e personalidades circulantes na mídia televisiva, e também fora 

dela, em outros ambientes alcançados pelo mercado publicitário, fazem parte dos textos da 

Literatura Pop espontaneamente, pois são fortes influenciadoras de comportamento. Estas 

marcas todas, ao serem mencionadas, identificam o momento histórico vivido, revelam a 

tendência de comportamento e o padrão de identificação, delimitam um espaço de tempo 

específico, o que proporciona ao leitor um efeito de reconhecimento com a época através da 

citação do que é consumido, isto é, do que faz parte automaticamente da sociedade.  

           A partir do segundo capítulo „Ich wollte alles anders machen als mein alter Herr. Und 

nun fahren wir das gleiche Auto”151, são relatados aspectos do relacionamento entre as duas 

                                                           
149 Alguns bebiam também Capri-Sonne (marca de suco vendido em saquinhos). Crianças de dentistas eram 

reconhecidas porque levavam Hohes C (marca de suco de fruta) para a escola, o que era bem mais caro e 

supostamente também mais saudável, mas era horrível. Era bebido, além de pelas crianças dos dentistas, apenas 

pela minha avó. Mães, que colocavam para suas crianças Fruchtzwerge (marca de um produto do leite da firma 

Danone) e Michschnitten (preparado do leite em forma de mini sanduíche) na lancheira, havia apenas infelizmente 

na propaganda publicitária. 
150 Na maioria dos pulôveres estava escrito United Colors of Benetton, Best Company ou Chevignon, havia ainda 

restos de estoque do Fruit of the Loom – de forma orgulhosa eram carregados os logotipos das marcas para mostrar, 

como Thomas Anders com seu pingente enorme escrito NORA - uma inclinação para a autoafirmação, que 

continuou a ser vivida posteriormente especialmente pelos motoristas de caminhão com suas plaquinhas com 

algum nome no párabrisas. 
151 “Eu queria fazer tudo diferente do meu velho pai. E então acabamos por dirigir o mesmo carro”. 
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gerações: a dos pais e a dos filhos,  e a presença da marca de carro Golf que é usada como certo 

parâmetro de identificação neste relacionamento. Os integrantes da geração ocidental de 1990 

constituem uma geração, por um lado, sem conflito social real declarado contra os pais, mas, 

por outro, com conflitos no que diz respeito à percepção dos valores. A percepção de mundo de 

cada geração foi influenciada por uma mudança de valores dentro de panoramas sociais 

diferentes. Na realidade, cada geração vive uma realidade própria de acordo com o panorama 

histórico político-econômico existente da sociedade da qual faz parte. Esse fato influencia não 

só a percepção cultural na sociedade, como também o comportamento das pessoas em um todo. 

           No seguinte trecho:  

 

Gerade beim Erwachsenwerden hat der Golf eine große Rolle gespielt. Man 

sah, daß die nettesten Mütter, die ihre Kinder nach der Schule mit dem Wagen 

abholten, immer in einem Golf vorgefahren kamen. Gut, damals gab es noch 

dieses knallrot, und manche fuhren ihn auch in Silber, aber das war 

zweitrangig. Wichtiger war, daß Frau Klarmann und Frau Böhm, die die 

Nettesten waren, mit einem Golf kamen, um uns abzuholen, und wir so 

lernten, daß nette Menschen  nicht nur Kümmerling trinken, sondern auch 

nette Autos fahren. Auch die sympatische Mami, die dem kleinen Jungen 

Kinderüberraschungseier aus der Stadt mitbringt, stieg natürlich in ein Golf-

Cabrio, um zum Supermarkt zu fahren. (ILLIES, 2013 [2000], p. 46-47, grifos 

nossos)152  

 

 É mencionada a marca de carro Golf que identifica a geração como uma forma 

metafórica de associação desta marca à geração de consumo de 1990, tamanho o poder de 

significação simbólico desta marca de carro no mercado de consumo para o momento histórico. 

Dirigir um Golf fazia quase parte do cotidiano das pessoas, que admiravam esse carro e o 

percebiam como uma marca popular de qualidade e de prestígio. Ainda neste trecho, são citadas 

outras marcas de produtos da época: como a do licor Kümmerling e a dos ovos de chocolate 

Kinderüberraschungseier que tem o gosto do chocolate associado à emoção de descobrir que 

brinquedo viria dentro dele.  

           A marca de carro Golf, como designação para a geração transformada pelo capitalismo, 

funciona como uma metáfora do significado dos produtos de marca no mundo globalizado 

                                                           
152  Exatamente no ato de se tornar adulto, o “Golf” desempenhava um papel. A gente via que as mães mais 

simpáticas que buscavam seus filhos depois da escola de carro, sempre vinham dirigindo um Golf. Bom, naquela 

época havia ainda esse de cor escarlate, e várias pessoas dirigiam também o de cor prateada, mas isso não era 

importante. O mais importante era que Frau Klarmann e Frau Böhm, que eram as mais simpáticas de todas, vinham 

de Golf para nos buscar e nós assim aprendemos que pessoas simpáticas não apenas bebem Kümmerling (marca 

de um licor de ervas), mas também dirigem carros simpáticos. Também a simpática mãezinha que traz para os 

meninos pequenos Kinderüberraschungseier (Kinderovos) da cidade, iam de Golf-Cabrio ao supermercado. 



 

181 

 

neoliberal e caracteriza o sentimento de identificação que esse produto despertou para a época. 

Dirigir um, era uma moda de uma nova sociedade de consumo neoliberal em formação e 

desenvolvimento. Dessa forma, “no ano de 1999, não fizeram o vigésimo quinto aniversário 

apenas Playmobil e Ikea, mas também o Golf, o terceiro produto base de nossa geração”. 

(ILLIES, 2000, p.54). O narrador enfatiza a importância desta marca ao lado da de brinquedo 

Playmobil e da loja de móveis Ikea, que completavam 25 anos de existência. Ele menciona que 

o Golf é o terceiro produto base porque, primeiramente, com o Playmobil se brincava na época 

da infância e, depois, costumava-se ir muito com os pais para a loja de origem sueca Ikea. 

Apenas mais tarde, quando se tivesse idade para isso, seria possível adquirir o seu próprio carro. 

           Para a geração de 1990, esta marca de carro era uma expressão identitária do desejo de 

consumo para a época. A cada novo lançamento de um novo modelo, é lançada uma espécie de 

tradição que faz história desde o modelo fundador da marca: 

 

Der dunkelblaue Golf als Cabrio ist das Gründungsautomobil der Generation 

Golf. Mit dem Golf der zweiten Generation, der ab 1983 hergestellt wurde, 

fraß sich die Marke dann immer stärker in unser Bewußtsein ein. [...] Und 

1997, als der Golf IV vorgestellt wurde, wurde erst gar nicht mehr lange 

gefackelt. Die Generation Golf schloß ihn sofort ins Herz und machte ihn zum 

bestverkauften Wagen in der Altersklasse der 20- bis 30jährigen. [...] Vor 

allem jedoch konnte man mit dem Golf weiterhin Fahrfreude mit Sicherheit 

verbinden und moderne Ästhetik mit Traditionsbewußtsein. (ILLIES, 2013 

[2000], p. 55)153 

            

 O Golf tornou-se, assim, o “nome certo” que designava os desejos da geração de 1990 

da Alemanha ocidental: desejos de uma geração da mobilidade materialista, consumista ao 

extremo, mas que se tornou dessa forma por ser, na realidade, a primeira geração pós-guerra a 

ter contato direto e sentir os efeitos da globalização capitalista e tecnológica da sedução da 

mídia.  

            A imagem apresentada pela propaganda publicitária deste automóvel intenciona tornar 

o produto mais atrativo para ser consumido. Na propaganda, o filho e o pai – a geração de 1990 

ao lado da geração de 1968 – são apresentados juntos para mostrar que o Golf é um produto 

moderno, atual, mas também de tradição, isto é, é um produto confiável, pois se mantém no 

                                                           
153 O Golf azul escuro conversível é o automóvel fundador da geração Golf. Com o Golf da segunda geração, que 

foi produzido a partir de 1983, a marca foi invadindo cada vez com mais força a nossa consciência. E, no ano de 

1997, quando o Golf IV foi apresentado, ninguém ficou indeciso. A geração Golf se apaixonou imediatamente por 

ele e o fez o carro mais vendido na faixa etária dos 20 aos 30 anos. Mas especialmente podia-se unir continuamente 

com o Golf a alegria de dirigir com segurança e estética moderna com consciência de tradição. 
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mercado tanto tempo. Tanto a boa aparência do filho e a do pai e o clima harmônico entre eles, 

em que os dois “curtem a vida”, fazem parte da imagem publicitária vendida: 

 

In der Werbung für den neuen Golf sitzt ein gutaussehender Dreißigjähriger  

mit seinem fünfundsiebzigjährigen Vater am Lagerfeuer. Beide freuen sich 

marlborohaft des Lebens. Da sagt der jüngere, oder er denkt es sich: „Ich 

wollte alles anders machen als mein alter Herr. Und nun fahren wir das gleiche 

Auto.“ Ein Brückenschlag zwischen den Generationen, der die 

Zwischengeneration geflissentlich übersieht. (ILLIES, 2013 [2000], p. 59)154 

            

 O advérbio “marlborohaft” é um neologismo que faz associação com a marca de 

cigarros Marlboro. Com essa forma de advérbio junto ao verbo “alegrar-se”, forma-se uma 

nova forma de expressão linguística de conotação positiva, embora os cigarros sejam 

conhecidamente produtos de consumo de estilo, mas não recomendados para a preservação da 

saúde.  

           No terceiro capítulo Zwölf Jahre Garantie gegen Durchrostung? Hätte ich auch gerne 

155, são tratados os temas do esporte, do culto ao corpo e da vaidade. Neste capítulo, o narrador 

deseja compartilhar mais com o leitor sobre os valores estéticos que identificavam a geração de 

consumo de 1990. O interesse da geração em manter o corpo em uma boa forma é tratado neste 

capítulo, mas, neste caso, mais pela beleza e boa aparência que isso proporciona do que pelo 

aspecto da saúde em si. A influência que as propagandas de publicidade exercem no julgamento 

de seus padrões de beleza é bastante perceptível na sociedade dos anos 1990, pois esse padrão 

estético de beleza do mundo de consumo transmitido pela mídia como modelo ideal se espelha 

no comportamento dos jovens desta época e estimula a marca identitária do desejo de consumir. 

O consumo passa a ser o da imagem física, isto é, da beleza corporal e o que se pode fazer para 

conquistá-la. O esporte aparece nesta situação, porém, como o “preço a ser pago” para se 

alcançar a beleza estética: 

 

Bis Mitte der achtziger Jahre hatte Laufen etwas unangenehm Körperliches. 

Man wußte es von sich selbst, man sah es bei den Olympischen Spiele. Doch 

dann lief, nein joggte plötzlich  eine junge blonde Frau durchs deutsche 

Fernsehen, ihr Hemdchen war hellblau, ihre Hose weiß, ihre Laune gut, die 

Sonne schien, und sie trabte über einen weißen Bootssteg, dahinter 

schaukelten die Jachten sanft im Wind. In diesem Moment ahnten wir: Wenn 

                                                           
154 Na propaganda para o novo Golf está sentado um homem de 30 anos de boa aparência com o seu pai de 75 anos 

próximos à fogueira. Ambos se alegram “marlborohaft” da vida. Diz o rapaz ou pensa para si: “Eu quis fazer tudo 

diferente do que o meu velho pai. Mas acabou que nós dirigimos agora o mesmo carro. Um elo entre as gerações 

que a geração do meio finge não ver [...]. 
155 12 anos de garantia contra ferrugem? Eu queria ter também. 
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diese Frau, obwohl sie sogar eine riesige weiße Wrigley’s-Spearmint-Gum-

Packung mit sich herumschleppt, so fröhlich durchs Leben rennt, dann kann 

das alles so schlimm nicht sein. Mrs. Kaugummi veränderte meine Einstellung 

zur rennenden Fortbewegung sofort. (ILLIES, 2013 [2000], p. 71-72, grifos 

nossos)156 

            

 Nesse último trecho, a mudança do verbo para designar a atividade física da corrida de 

laufen para joggen expressa a influência da língua americana como símbolo de status para 

identificar a atividade física em si. É como se o verbo joggen, esclarecesse melhor do que laufen 

de que esporte se está falando, quando, na realidade, os dois verbos significam a mesma coisa: 

a prática da corrida como esporte. A aparência da atriz na propaganda da televisão e toda a 

paisagem bela e de ambiente feliz são imagens que procuram estimular o consumo, isto é, 

vender o produto, por meio de uma imagem visual de prazer, de satisfação e de bem-estar. A 

propaganda apresenta, valoriza e procura convencer o expectador de sua utilidade no meio de 

comunicação de massa mais popular: na televisão. O narrador confessou que mudou a sua visão 

de mundo depois de ter visto essa propaganda. De certa forma, o livro de Illies torna claro como 

esse tipo de publicidade promove uma marca de produto e exerce, dessa forma, forte influência 

na mentalidade dos jovens, o que os leva a se identificar com o traço identitário neoliberal de 

consumidores em potencial. 

            Como demonstração da época de culto ao corpo, tema que realmente mais importa à 

geração Golf do que a prática de esporte, surgiu o grande evento do Love Parade como forma 

de diversão e também de celebração do corpo. Tratava-se com isso de uma grande festa pública 

a céu aberto, na qual era tocada a música techno, uma música mixada em computador. Nesta 

festa, o traço simbólico de identidade do individualismo se manifestava. As pessoas dançavam 

juntas na rua, em uma enorme aglomeração de pessoas, mas cada uma dançava para si mesma. 

Estavam juntas, mas sozinhas. Era importante, porém, estar bem esteticamente. Isso significava 

estar bem bronzeado e ter o corpo fisicamente trabalhado em academia de ginástica, lugar que 

era percebido primeiramente como um lugar “de tortura”, onde a geração Golf se esforçava ao 

máximo para ter um corpo físico atraente para ser mostrado como um modelo de beleza 

                                                           
156 Até a metade dos anos 80, (o verbo) “laufen” (correr) tinha alguma coisa física de desagradável. Sabia-se por 

si mesmo, via-se nos jogos olímpicos. Mas então “lief” (corria), não, “joggte” (fazia corrida), de repente uma 

jovem mulher loira na televisão alemã, a sua camiseta era azul clara, a calça dela branca, o humor dela era bom, o 

sol brilhava e ela corria em ritmo moderado em um atracadouro de barcos branco, atrás balançavam os iates 

suavemente ao vento. Neste momento nós começamos a pensar: Se essa mulher, embora ela até mesmo consiga 

carregar consigo um pacote gigante de chiclete branco Wrigley’s-Spermint, corre tão feliz pela vida, então tudo 

isso não pode ser tão ruim. A senhorita chiclete (“Mrs. Kaugummi”) mudou imediatamente a minha opinião em 

relação ao modo de se locomover correndo. 
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padronizado. O corpo bem torneado era para ser idealizado e admirado pelos outros. O juízo de 

valor em relação à imagem do corpo “treinado” na sociedade era um traço estético muito 

valorizado nesta época: 

 

Am Endpunkt dieser Entwicklung [...] steht dann die Love Parade. Jeder für 

sich, gut gebräunt, gut gebaut, durchtrainiert, tanzen, um des Tanzens willen, 

monatelang im Fitneßstudio still vor sich hin gequält, damit alle das Ergebnis 

bestaunen können. [...] Und in den Olymp unserer Generation kann nur 

aufsteigen, wer zeigt, daß er sich quält, diszipliniert, daß er den 

Waschbrettbauch will und die Beinmuskeln. (ILLIES, 2013 [2000], p. 89) 157 

 

 A preocupação dos jovens com a aparência e traços estéticos em geral era tanta que eles 

chegavam a adoecer tamanho o rigor com que forçavam seus corpos físicos para que pudessem 

manter o padrão estético de beleza transmitido pela mídia como o desejável. Para alcançarem 

esse objetivo, não respeitavam limites. Neste contexto, “o narcisismo se tornou o ideal, 

enquanto que (as doenças) da bulimia e da anorexia as consequências de um mundo onde só 

tem espaço quem mantém seu peso ideal depois de passados os feriados de natal” (ILLIES, 

2013 [2000], p.91). 

           A comercialização dos ideais de beleza das propagandas publicitárias foi exercida com 

categoria pela revista da moda Fit for fun. Nesta revista, estava representado todo o 

comportamento ideal que se deveria ter para se conquistar os padrões estéticos de beleza 

transmitidos pelo mercado da globalização por intermédio da mídia. “A revista colorida não faz 

em muitas páginas outra coisa do que dizer ao leitor que ele se tortura de forma certa. Pois 

assim diz cada artigo, cada foto, cada anúncio: divertimento tem apenas quem é ‘fit’” (ILLIES, 

2013 [2000], p.92). 

           A academia de ginástica, então, não era um lugar para onde se ia pelo prazer, mas um 

lugar tolerado, pois lá faziam-se exercícios físicos como uma luta por uma boa forma corporal 

e estética. Por outro lado, porém, “as academias receberam outro status quando a cantora 

Madonna intercionalmente conhecida teve um filho do seu treinador” (ILLIES, 2000, p.93). A 

partir deste momento, a imagem da academia foi percebida não mais como sendo apenas um 

lugar “de tortura”, mas passou a ser, ainda mais, uma espécie de moda. A cantora Madonna, 

personalidade do mundo capitalista da globalização, promoveu a sua própria imagem e a da 

                                                           
157 No ponto final desse desenvolvimento [...] está, então, o Love Parade. Cada um por si, bem bronzeado, bem 

formado, malhado, dançar pelo prazer de dançar, o mês inteiro se torturando bestamente na academia, para que 

todos pudessem se admirar com o resultado [...]. E na olimpíada de nossa geração só pode entrar quem mostra que 

ele se tortura, disciplinadamente, que ele quer uma barriga tanquinho e pernas musculosas [...]. 
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academia por meio do escândalo noticiado nos meios de comunicação de massa. A mídia, ao 

noticiar um evento em um tom de escândalo, mas também de ostentação, modificou a percepção 

social sobre a academia positivamente. 

           No quarto capítulo Der Golf zeigt wahre Größe im Detail 158, são tratados os temas de 

estilo, vestimenta, moradia e comida. Nesses requisitos de cunho bem rotineiros, havia também 

influência do mercado como ditador invisível de uma imposição de moda por intermédio do 

fascínio exercido pelas marcas de produtos: o consumo pelo simples prazer do consumo, e não 

pela utilidade que o produto realmente tem ou deveria ter. Dessa forma, havia em relação às 

marcas muito mais um interesse de identificação e de pertencimento a algum grupo. As marcas 

de produtos para se vestir, as de produtos cotidianos para se ter dentro de casa ou marcas de 

produtos alimentícios, eram peças-chave como marcas da moda de consumo pelo consumo e 

não havia muita reflexão sobre isso. 

           Neste contexto, a rede da loja de móveis Ikea marcou a década de 1990. Nesta grande 

rede de lojas de origem sueca, a geração Golf podia passar o seu tempo admirando a beleza dos 

móveis, pois os móveis desta loja eram móveis práticos e criativos, diferentes dos tradicionais, 

e eram percebidos como grandes novidades do mundo de consumo, pois valorizavam o 

ambiente esteticamente e aproveitavam o espaço da casa além de serem bonitos, criativos e 

modernos. Não era estritamente necessário efetivar alguma compra, pois “uma visita ao Ikea é 

uma coisa diferente do que uma visita ao Mc Donald’s, uma arte para si [...]. Já se começa com 

o fato de que a gente decide durante a semana ir para o Ikea no sábado seguinte. Para qualquer 

lugar que a gente vá, o pessoal vai com o seu Golf” (ILLIES, 2013 [2000], p.109-110) isto é, 

apenas ir ao Ikea de Golf era já uma marca identitária de um passatempo como parte da rotina 

comum, mas ao mesmo tempo havia um tom de ostentação, de algo especial. 

            Nesta loja, a geração Golf se distraía ao apreciar os móveis de estilo exclusivo. Lá havia 

até mesmo os “paraísos para crianças”: uma forma de distração para crianças – algo como uma 

grande estratégia de marketing –, um lugar específico para atrair atenção e mantê-las entretidas 

enquanto os pais faziam suas compras com tranquilidade: 

 

Die Suche nach dem Ziel hat sich erledigt” – so lautet der Werbespruch für 

den neuen Golf. [...] Wenn es einen Ort im Freizeitpark Deutschland gibt, an 

dem sich dieses Diktum seit zwei Jahrzehnten bewahrheitet, dann sind es die 

Ikea-Kinderparadiese. Ein riesiger Glaskasten, mit bunten Kugeln gefüllt, 

durch die man sich stundenlang durchwühlen kann, ohne daß man sich weh 

                                                           
158 O Golf mostra tamanho verdadeiro em detalhe. 
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tut und ohne daß man irgendwo ankommt. So etwas prägt. (ILLIES, 2013 

[2000], p. 112)159 

            

 Além disso, como mais uma alternativa para atrair o público, “na rede de loja Ikea são 

apreciados tradicionalmente os hot-dogs na saída, no qual a gente pode colocar tantos pepinos 

e migalhas por cima da salsicha como a gente quiser” (ILLIES, 2013 [2000], p. 109), isto é, o 

cachorro quente é servido conforme o gosto particular de cada pessoa, o que era uma inovação 

para a época. 

           Em relação à vestimenta, valia mais o pensamento do que vestia bem e causava boa 

impressão. Valia o que era simplesmente belo esteticamente em associação com o bom nome e 

imagem do produto da sua marca no mercado.  A geração Golf presta atenção e valoriza, dessa 

forma, muito mais o paletó das personalidades políticas do que os atos políticos desempenhados 

por estes: 

 

Das Problem der Generation Golf ist dabei natürlich, dass  sie sich tatsächlich 

mehr Gedanken macht über die Anzüge der Politiker als über deren Taten, 

politisch also völlig indifferent ist. [...] Denn wir stehen Schröder so 

emotionslos gegenüber wie der gesamten nationalen und internationalen 

Politik. Wir haben zur Frage, ob man Socken zu Sandalen tragen darf und 

welche Internetaktie man kaufen sollte. (ILLIES, 2013 [2000], p. 121-122)160 
              

 O que acontecia, na realidade, era que a geração Golf se encontrava em um processo 

(inconsciente) de reformulação identitária de seus próprios valores como povo alemão, como 

consumidor, como trabalhador, como cidadão, etc. “A falta de emoção”, e “desinteresse” em 

relação ao futuro da política é um sentimento que a aprece como fruto da desilusão e é 

facilmente explicada, em um sentido psicológico, como uma forma de defesa própria no 

contexto da introdução de uma nova estrutura econômico-política global, que trazia insegurança 

e mais desvantagens do que vantagens dentro do panorama sócio-cultural deste tempo. A falta 

de garantias futuras tanto no mercado de trabalho quanto no mercado financeiro em conjunto 

com um sistema de “super proteção” dos pais, abalavam as estruturas materiais e identitárias 

                                                           
159 “A procura pelo objetivo terminou” – assim é o ditado, o slogan da propaganda para o novo Golf. Se existe um 

lugar no parque de diversões Alemanha onde esse provérbio é provado há duas décadas como verdadeiro, então 

são os “paraísos para crianças”. Um caixa grande de vidro, cheia de bolas coloridas, nas quais a gente pode se 

emaranhar horas a fio, sem que a gente se machuque e sem que a gente chegue a algum lugar. Uma coisa assim 

exerce influência. 
160 Com isto, o problema da geração Golf, naturalmente, é que ela perde mais tempo pensando sobre os paletós 

dos políticos do que com os atos deles, são assim completamente indiferentes politicamente. [...] Pois estamos tão 

sem emoção frente ao Schröder (chanceler federal na época) quanto frente toda a política nacional e internacional. 

Nós temos como questão é se a gente pode vestir meias com sandálias e qual ação (da bolsa de valores) da internet 

a gente deveria comprar. 
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da geração enquanto jovens cidadãos. Sob esse ponto de vista, a geração Golf não é 

propriamente apolítica, mas insatisfeita com o rumo da sua vida. Ela se utiliza da ironia como 

uma forma indireta de atacar sistema da política que não defende e protege seus cidadãos da 

“saga de competição” da globalização que trouxe muito desemprego com a desestruturação da 

economia.  

           No quinto capítulo Ich bin nicht müde. Ich will nicht nach Hause. Wann können wir 

endlich weiterfahren? 161, são temas as novas séries de TV. As séries são muito atrativas e 

interessantes, pois transmitiam dinamismo e vivacidade na tela. Além disso, “essas séries não 

fingem também de jeito algum para simular um mundo fora da televisão, o que as faz 

provavelmente tão autênticas” (ILLIES, 2013 [2000], p.126). Elas procuram, assim, transmitir 

uma realidade possível de ser vivida pelos telespectadores e com as quais eles se identificariam 

e se sentiriam bem. 

           Na tela, relacionamentos entre pessoas eram representados, os movimentos das pessoas 

podiam ser visualizados e as vozes ouvidas, o que funciona como uma marca de identidade 

autêntica de vida real acontecendo, isto é, como um espelho da vida real. Assistir a séries na 

televisão se tornou uma rotina agradável que conquistava a atenção do público jovem e 

despertava seu interesse para um mundo que eles desejavam igualmente ter para si.  

           No momento em que as assistem por entretenimento, os jovens, como telespectadores, 

já são consumidores e o poder publicitário de persuasão e sedução age em suas mentes mesmo 

que estes não estejam conscientes disto. Este tipo de marketing televisivo de forma indireta, 

mas com efeito direto, realmente faz com que a relação comercial seja efetivada, mas não 

garante a satisfação plena dos jovens consumidores no momento do consumo. Eles, como 

viciados na atividade da compra pela compra, continuam à procura de mais consumo na 

esperança (inconsciente) de que este ato os supra nas suas necessidades emocionais mais 

íntimas: 

 

So sehr haben wir diese Haltung inzwischen verinnerlicht, daß wir immer öfter 

das Gefühl haben, auch unser Leben sei nur eine RTL-Vorabendserie. Wir 

ziehen uns so an, reden so, und wenn es ganz hart wird, hoffen wir auf die 

Werbeunterbrechung. [...] Wir wachen morgens nicht auf und denken: Mist, 

Mathearbeit. Sondern: Leben, 1237. Folge, mal gucken, was kommt. Das 

macht wahrscheinlich die merkwürdige Gelassenheit unserer Generation aus, 

                                                           
161 Eu não estou cansada. Eu não quero ir para casa. Quando nós podemos finalmente continuar a andar (de Golf)? 
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die die Älteren nie verstehen werden. (ILLIES, 2013 [2000], p. 126, grifos 

nossos)162 

 

 Séries televisivas como Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Verbotene Liebe, Marienhof, 

Denver, Dallas (ILLIES, 2013 [2000], p.125) faziam parte da realidade diária da geração Golf 

como forma de entretenimento, de passatempo, mas também como modeladoras de 

comportamento e de aparência. Estas, porém, muito além de exercerem essas funções, 

passavam mensagens, valores de mundo e provocavam o desejo nos jovens de participação 

neste grupo virtual fascinante, pois eles se identificavam com o que viam e desejavam vivenciar 

aquela realidade ficcional. A ficção, isto é, o virtual, confunde-se com a realidade cotidiana. 

Dessa forma, a geração Golf não apenas assistia às séries, mesmo que tivesse que fazer outras 

atividades em casa, como também se informava do que acontecia nelas, caso não pudesse 

assistir por alguma razão. Estar a par do que acontecia nas séries significava já estar na moda e 

estar bem informado de acordo com a realidade (desejada) atual da época: 

 

Wer nicht die Zeit hatte, die werktäglichen Serien zu verfolgen, hatte 

zumindest detallierte Kenntnisse über die Samstagnachmittagsschiene bei 

RTL parat. Es gab wahrscheinlich rund 3,5 Millionen weiblicher Singles, die 

zwischen 1995 und 1999 am Samstag ab16 Uhr bügelten oder ihre Wohnung 

putzten und dazu Melrose Place beziehungsweise Beverly Hills 90 210 

schauten. (ILLIES, 2013 [2000], p. 128, grifos nossos)163 

 

 O poder de influência da televisão se manifesta não apenas por intermédio das séries, 

mas também por meio de duas emissoras de TV em particular: MTV e VIVA, que tocavam 

vídeos de música 24 horas. “[...] A partir do sucesso de divulgação da música dessas duas 

emissoras é que a música techno e a Love Parade podem ser entendidas naturalmente como 

continuações da MTV e da VIVA” (ILLIES, 2000, p. 133). A televisão, como meio de 

comunicação de massa mais popular influenciava e, de certa forma, ditava a moda da época.  

                                                           
162 Tanto internalizamos essa opinião nesse meio tempo que nós sempre temos o sentimento que também a nossa 

vida fosse uma série da RTL (canal de TV) transmitida durante a noite. Nós nos vestimos assim, conversamos 

assim e quando (a vida) se torna muito dura esperamos pela pausa do comercial. [...] Nós não acordamos pela 

manhã e pensamos: que droga, trabalho de matemática. Mas sim: Vida, 1237. Episódio, vamos ver o que vai 

acontecer. Isso forma provavelmente a serenidade estranha da nossa geração que os mais velhos nunca entenderão. 
163 Quem não teve tempo de seguir às séries que são passadas em dias úteis, tinha pelo menos conhecimentos 

detalhados prontos sobre a programação de sábado à tarde na RTL. Havia provavelmente aproximadamente 3,5 

mil de mulheres solteiras, que entre 1995 e 1999 passavam roupa no sábado a partir de 16 horas ou limpavam sua 

casa e, durante esse momento, assistiam Melrose Place ou Beverly Hills 90 210. 
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           O Golf, como automóvel da moda e produto de mobilidade de consumo desejado, surgia 

frequentemente de forma muito interessante na televisão, anunciado por propaganda 

publicitária, o que alimentava ainda mais a geração com uma ânsia de usar este produto e de se 

beneficiar da imagem de prestígio comercial conferida por ele. Esta forma de emoção sentida 

pela geração Golf como um desejo latente de possuir e dirigir um Golf se sobressai e une a 

geração por meio de um desejo de consumo que está presente e provoca um sentimento de 

pertencimento a essa esfera de desejo de consumo. Como se estivessem anestesiados, os jovens 

nunca estão cansados e desejam continuar a andar de carro sem parar:  

 

In einer Anzeige für den neuen Golf sagt ein junges Mädchen zu seiner Mutter, 

die sich offenbar Sorgen um ihre Kondition macht: „Ich bin nicht müde. Ich 

will nicht nach Hause. Ich will endlich weiterfahren!“. Die Werbekampagne 

sieht in der Lust, wieder im Golf zu fahren die große Sehnsucht der jüngeren 

Generation. [...] Volkswagen hatte eben schon immer die besten Kampagnen  

für unsere Generation. (ILLIES, 2013 [2000], p. 130-131, grifos nossos)  

 

 No sexto capítulo Ätsch, wir haben mehr Golf als ihr164, parece ser interessante para o 

protagonista citar algumas diferenças de comportamento substanciais entre a geração Golf e a 

de 1968 e depois narrar detalhes do prazer no ato da compra e, ainda, o que as marcas 

significavam para eles como formadores de um modelo padrão de identidade.  

           Como primeira diferença de comportamento no relacionamento entre a geração dos pais 

e a dos filhos, é citado o comportamento em relação ao consumo de cigarros. O protagonista 

fala como uma voz coletiva da sua geração: “nós não enrolamos nossos cigarros nós mesmos, 

porque isso é muito cansativo” (ILLIES, 2013 [2000], p.138), isto é, eles preferem comprar os 

cigarros prontos, enquanto os pais compravam os componentes separados para confeccionar 

seus próprios cigarros e economizar, dessa forma, dinheiro. Além dessa diferença, o 

protagonista também cita, que “a geração de 1968 não tinha capacidade de engomar suas 

camisas”. (ILLIES, 2013 [2000], p. 139). A geração Golf, por sua vez, prefere andar com 

camisas passadas a ferro, porque para eles: “camisas engomadas são na verdade um sinônimo 

de aparência bem cuidada. Aparência bem cuidada se tornou um valor básico da nossa geração” 

(ILLIES, 2013 [2000], p. 139).  

           Assim como a boa apresentação e a boa aparência eram importantes, assim também era 

importante comprar produtos novos com certa frequência para vestir, pois para a geração Golf, 

“camisas novas sempre parecem boas, esse é um dos grandes enigmas da estética” (ILLIES, 

                                                           
164 (Interjeição mais utilizada por crianças para zombar de algo), Nós temos mais Golf do que vocês 
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2013 [2000], p. 140). Como marionetes do mercado de consumo, a geração Golf comprava pela 

compra, consumia pelo prazer do consumo, sem muitas vezes precisar do que estava 

comprando. A globalização econômica, tecnológica e cultural da década de 1990 estimulava 

assustadoramente um consumo desenfreado de determinadas marcas da moda. O ato da compra 

tornou-se mais uma forma de prazer, de autoafirmação, ostentação e identificação: 

 

Der Kauf bestimmter Kleidungsgegenstände ist, wie früher die Lektüre eines 

bestimmten Schriftstellers, eine Form der Weltanschauung geworden. In dem, 

was ich kaufe, drückt sich aus, was ich denke, beziehungsweise: In dem, was 

ich kaufe, drückt sich aus, was die Leute denken sollen, was ich kaufe. 

Deswegen ist es auch üblich, die schönen Joop!-Tüten noch wochenlang zum 

Transportieren vom ausgeliehenen Büchern aus der Unibibliothek oder beim 

Umzug zu benutzen, wenn möglichst viele Umzugshelfer sehen, welch 

Geistes Kind wir sind. Es ist wahnsinnig, aber wir glauben das wirklich: dass 

wir mit den richtigen Marken unsere Klasse demonstrieren. Wichtig ist, schon 

beim Einkaufen Coolness zu zeigen. Sehr dankbar waren wir  über die 

Einführung der Kreditkarte, die uns ermöglichte, jederzeit mehr zu kaufen, als 

wir eigentlich bezahlen konnten. Dennoch zitierten wir im Geiste American 

Express, sagten: „Bezahlen wir einfach mit unserem guten Namen“ und 

meinten es tatsächlich ein bißchen ernst. (ILLIES, 2013 [2000], p. 145, grifos 

nossos)165 

 

 Além da ânsia pelo consumo de marcas de produtos como de identidade e de estilo, é 

ainda uma característica marcante da geração Golf o individualismo. Cada um para si, cada um 

que resolva seus problemas e que olhe por si mesmo. A liberdade de expressão é a grande 

vantagem prometida pela globalização: liberdade de negociação local e mundial, liberdade de 

comunicação por todo globo terrestre, liberdade de locomoção, etc. A geração Golf, porém, 

utiliza essa noção de liberdade para si mesma sem compartilhá-la em sociedade, de tal forma 

que parece que cada indivíduo cria sua própria empresa particular como seu mundo particular: 

 

Die Freiheit nehme ich mir – das ist als Spruch für unsere Generation 

mindestens genauso wichtig wie das „Weil ich es mir Wert bin“, mit dem 

Oliver Bierhoff sein Shampoo anpreist. Hauptsache, so sagen diese Sprüche, 

mir geht es gut. Oder auch: Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und 

wenn es mir schlecht geht, muss ich mir selber helfen, schließlich bildet 

                                                           
165 A compra de certos objetos de vestimenta se tornou, como antigamente a leitura de um determinado escritor, 

uma forma de visão de mundo. No ato da compra se expressa o que eu penso, quer dizer: No que eu compro, é 

expresso o que as pessoas devem pensar do que eu compro. Por isso é também comum usar as bolsas bonitas (da 

loja) Joop para transportar durante a semana toda livros emprestados da biblioteca, ou na mudança, se possível 

que muitos ajudantes da mudança vejam [...]. É uma loucura, mas nós acreditamos realmente nisso: que nós 

ostentamos com as marcas certas. Importante é mostrar já na compra que se é deslocado. Muito agradecidos 

ficamos com a introdução do cartão de crédito que nos possibilitou comprar mais a qualquer momento do que nós 

podíamos realmente pagar. Não obstante citávamos no espírito de American Express - dizíamos: “Pagamos 

facilmente com o nosso bom nome”, e queríamos dizer isso realmente, levando um pouco a sério. 
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inzwischen jeder, wie die Brigitte schrieb, eine Ich-AG. (ILLIES, 2013 

[2000], p. 29, grifos nossos)166 

 

 Em certas situações do mercado de consumo, a geração Golf sentia a necessidade de 

expressar-se ironicamente para ridicularizar a existência de inúmeras marcas que não tinham 

efetivamente utilidade de diferenciação. As marcas de água, enquanto produto, que surgiram 

na década de 1990, por exemplo, apareciam como uma necessidade ridícula, pois tudo era 

simplesmente água e também não se via sentido na distinção de marcas de água: 

 

Es erschien mir damals ungeheuerlich, daß man für Wasser werben konnte 

[...]. Mit dem Gesundheitswahn der neunziger Jahre begann der Aufstieg des 

Wassers vom lästigen Grundnahrungsmittel zum beliebten Grundbaustein 

unseres stilistischen Gesamtkunstwerks. [...] Und so kommt es, daß unsere 

Generation zwar weiterhin keine Meinung zum Gerhard Schröder hat, wohl 

aber zum Wasser. Vittel, so kann man von kritischen Zungen hören, schmecke 

nach Plastik, Bon Aqua nach Blech und eigentlich nur San Pellegrino nach 

Wasser. Gut, dass wir verglichen haben. (ILLIES, 2013 [2000], p. 153, grifos 

nossos)167 

 

 Por outro lado, o consumo foi valorizado quando o narrador cita a primeira obra da 

Literatura Pop: Faserland e menciona a produção de escrita de Christian Kracht. Nesta primeira 

obra que marcou o início oficial da Literatura Pop de 1990, o objeto de consumo: a jaqueta da 

marca Barbour é mencionada praticamente como se fosse também um personagem. Além desta 

marca de jaqueta, várias outras marcas de produtos são citadas na obra, o que confere 

autenticidade e atualidade ao texto e o situa no contexto da década de 1990. O produto jaqueta 

da marca Barbour funciona nesta obra como um símbolo para se refletir até mesmo no 

panorama político diferente entre a geração de 1968 e a de 1990: 

 

Im Jahre 1995 erschien sein Roman Faserland. [...] Eines der zentralen Motive 

des Buches war zudem eine Barbour-Jacke, und die Ernsthaftigkeit, mit der 

Kracht Markenprodukte einführte und als Fundamente des Lebens Anfang der 

neunziger Jahre vor Augen führte, wirkte befreiend. Nicht nur ich, so durfte 

                                                           
166 Eu tomo a liberdade para mim – isso é como ditado para a nossa geração pelo menos da mesma forma importante 

como “porque eu sou importante para mim”, com o qual Oliver Bierhoff exalta sua marca de shampoo. A coisa 

principal - assim dizem esses ditados - é que eu vou bem. Ou também: Quando cada um pensa em si, já está 

pensado em todos. E quando eu vou mal, eu mesmo tenho que me ajudar. Finalmente, cada um constrói nesse meio 

tempo, como a (revista feminina) Brigitte escreveu, uma Sociedade Limitada a uma pessoa. 
167 Parecia para mim ultrajante naquele tempo, que se pudesse fazer propaganda de água. [...] Com a febre da saúde 

dos anos 90, começou a passagem da água de alimento de necessidade básica insignificante para o preferido 

componente básico de construção de toda nossa criação artística estilística. [...] E então chega para a nossa geração, 

que ela, na realidade, não tem largamente nenhuma opinião sobre Gehardt Schröder, mas também não tem quanto 

à água. (A marca) Vittel, pode-se ouvir de línguas críticas, teria gosto de plástico, Bom Aqua, de lata e, na 

realidade, apenas San Pellegrino tinha gosto de água. Que bom que a gente comparou. 
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man endlich sagen, finde die Entscheidung zwischen einer grünen und einer 

blauen Barbour-Jacke schwieriger als die zwischen CDU und SPD. Es wirkte 

befreiend, dass man endlich den gesamten an Werten und Worten der 68er-

Generation, dem man immer als albern empfand, auch öffentlich albern 

nennen konnte. (ILLIES, 2013 [2000], p.154-155, grifos nossos)168 

 

 No sétimo capítulo Früher war alles schlechter. Zumindest was den Verbrauch 

angeht169, são tratados os temas: política, sexo e história. A mentalidade e a percepção de 

valores, tanto materiais quando imateriais, era processada diferentemente entre os integrantes 

das gerações de pais e filhos. Um bom exemplo para começar a tratar esse tema em relação a 

divergências de visão política entre as duas gerações, é que a geração Golf não participa de 

passeatas como seus pais. As passeatas são um evento de demonstração social que não faz 

sentido para eles, pois eles acham que não trazia um resultado efetivo real na época em que 

viviam. Eles não vêem sentido neste instrumento de luta e participação social que era visto 

pelos seus pais como sendo de luta pela manutenção dos direitos sociais. A situação para a 

geração Golf é, no panorama político, de desencanto, de insatisfação, de decepção, pois a 

política não cumpre com seu papel de proteger e assegurar os direitos da sociedade: 

 

Die Vorgängergeneration hat, wenn ich mich recht erinnere, den lieben langen 

Tag demonstriert. Wahrscheinlich fanden wir es deshalb von Anfang an doof. 

[...] Ich fand es einfach keine besonders tolle Kommunikationsform, wenn 

man mit vielen hundert Leuten auf die Straße geht und mit Kehrreimen 

beschriebene Leinentücher mit sich herumträgt, nur damit der Fotograf der 

Heimatzeitung kommt [...]. Wahrscheinlich hat wieder einmal Harald Schmidt 

recht, der bemerkte, dass unsere Generation allein deshalb mit dem 

Demonstrieren aufgehört hat, weil sie es zu kalt dafür findet. Oder, wie es 

Stefan Raab sagte, weil es blöde ist, nur gegen etwas zu sein. (ILLIES, 2013 

[2000], p. 163, grifos nossos)170  

 

                                                           
168 No ano de 1995 apareceu o romance dele Faserland. [...] Um dos motivos centrais do livro era, além disso, uma 

Babour-Jacke, e a seriedade com a qual Kracht introduz marcas de produtos e nos explica como fundamento da 

vida no início dos anos 90, agia de forma libertadora. Não apenas eu, a gente podia finalmente dizer, acho a decisão 

entre uma jaqueta da marca Barbour verde ou azul mais difícil do que entre os partidos políticos CDU e SPD. Era 

libertador que a gente pode finalmente chamar a existência de valores e palavras da geração de 68, que a gente 

sempre sentiu como idiotice, também de idiotice publicamente.  
169 Antigamente era tudo pior. Pelo menos no que diz respeito ao consumo. 
170 A geração anterior fazia passeata o dia inteiro, se eu me lembro bem. Provavelmente nós achávamos por isso, 

desde o início, isso (a passeata) idiota. [...] Eu simplesmente não achei achei uma comunicação legal de alguma 

forma especial, quando vão para a rua com mais de cem pessoas e carregam em volta de si refrãos escritos em 

pedaços de pano, apenas para que o fotógrafo viesse (para fazer uma matéria) para o jornal da cidade. 

Provavelmente tem razão de novo Harald Schmidt que percebeu que a nossa geração acabou com as passeatas 

porque ela acha isso muito frio. Ou como Stefan Raab (apresentador de televisão e comediante) disse: por que é 

idiota apenas ser contra alguma coisa. 
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 Harold Schmidt é um apresentador de um programa de televisão no estilo de talkshow, 

que, embora fosse um representante da geração de 1968 de acordo com sua faixa etária, 

adquiria, pela sua figura e aparência, isto é, pelo seu jeito de ser e de se apresentar, uma 

identificação com os valores estéticos-materialistas da geração Golf. Ele chamava a atenção 

pela sua preocupação com a aparência e pelas marcas de bom gosto que usava e funcionava, 

assim, como um ”educador” da geração ocidental de 1990: 

 

Vor allem an Harald Schmidt lässt sich zeigen, wie wir unseren Humor 

gefunden haben. Als er anfing im Fernsehen Karriere zu machen, trug er noch 

die langen Haare seiner Generation, eine rote Brille und machte gemeinsam 

Witze mit Herbet Feuerstein, dem ehemaligen Chefredakteuer von Mad. [...] 

Indem sich Schmidt von Feuerstein trennte und von seinen langen Haaren, 

trennte er sich von seiner Generation. Und indem er Boss-Anzüge anzog und 

sich die Haare schnitt, konntem wir akzeptieren als den großer Erzieher 

unserer Generation. (ILLIES, 2013 [2000], p. 179-180, grifos nossos)171 
 

 Ainda em relação a passeatas entendidas como importante instrumento de luta para 

pressionar o Estado, o narrador compara (irocamente) de certa forma a Love Parade, de cunho 

informal, com aquelas, que eram percebidas pela geração dos seus pais como algo formalmente 

“sério”. No entendimento da geração Golf, a Love Parade era realmente algo pelo qual se valia 

a pena reunir pessoas nas ruas, pois esse evento, embora fosse, por um lado, uma manifestação 

do individualismo – pois cada um dançava para si –, era, por outro lado, um momento em que 

todos estavam juntos pelo mesmo interesse: de diversão e de se desligar do mundo no ouvir da 

música techno.     

           Neste contexto, a aparência do corpo exibida como troféu do que se conseguiu com o 

esforço nas academias de ginástica era tão importante quanto o esbaldar-se em dançar:  

 

Die Love Parede ist die einzige Demonstration , zu der unsere narzißtische 

Generation noch in der Lage ist. Sie ist Hingabe an sich selbst, im Medium 

der Musik zwar, aber zum Zwecke der Zelebrierung des eigenen Spaßes und 

der eigenen Körperlichkeit. Selbstbefriedigung in der Gruppenstunde. Der 

andere ist unwichtig geworden, zur Kulisse, zur Masse, in der jeder ebenso in 

sich verloren ist wie man selbst. Jedem ist, mit Handy, Walkman und 1 

                                                           
171 Particularmente se deixa mostrar em Harald Schmidt, como nós encontramos nosso humor. Quando ele 

começou a fazer carreira na televisão, ele tinha os cabelos longos da sua geração, uns óculos vermelhos e fazia 

piadas junto com Herbert Feuerstein, o ex- redator chefe da (revista) Mad. [...] No que ele se separou de Feuerstein 

e dos seus cabelos longos, ele se separou da sua geração. E no que ele vestia paletós da marca Boss e cortou os 

cabelos, nós pudemos aceitá-lo como grande educador da nossa geração. 
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Zimmer-Appartement ausgestattet, das Leben zur Selbstbefriedigung 

geworden. (ILLIES, 2013 [2000], p. 165)172 

 

 Com o ritmo de dança que esquentava o corpo físico, e com os corpos torneados pela 

academia e bronzeados pelos estúdios de bronzeamento artificial, a geração Golf se libertou 

também de muitas roupas. Eles mostravam mais de seu corpo e queriam ser admirados pela 

imagem de sua figura física. Por outro lado, a beleza corporal não era motivo para estímulo do 

interesse sexual entre eles. Apenas o “se deixar levar” pela música de estilo “batidão”, era o 

que estava em jogo no Love Parade: 

 

Die Love Parade verrät viel über das Verhältnis unserer Generation zum Sex. 

Die Aufmachung der Tänzer, die knappen Kleider, die nackte, braune Haut 

wirken wie eine große Verheißung auf körperliche Liebe. Diese Verheißung 

jedoch wird nicht eingelöst. Die einzige Form der Sexualität, die praktiziert 

wird, ist die Vereinigung mit der Musik. (ILLIES, 2013 [2000], p. 167)173 

 

 A preocupação com a estética corporal bastava em si mesma. O corpo nu com uma 

excelente aparência era a imagem a ser idealizada, admirada e conquistada. O sexo em si não 

estava em jogo. Os ídolos da mídia eram apreciados nus sem qualquer problema moral com sua 

nudez pública: 

 

Die völlige Sexualisierung unserer Umwelt in Fernsehen und Werbung hat zu 

einer Entsexualisierung unseres Verhaltens geführt. Selbst unsere Idole 

kennen wir nackt: von Madonna bis hin zu Ricky von TicTacToe und Kerstin 

Landmann aus Verbotenen Liebe oder Dani und T-Seven von der Band Mr. 

President. (ILLIES, 2013 [2000], p. 167, grifos nossos)174 

 

 Além da naturalidade em relação à nudez e a despreocupação com o sexo, a geração 

Golf é a primeira geração de jovens para a qual “a igualdade de direito entre homem e mulher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                           
172 A Love Parade é a única passeata da qual uma geração narcisista ainda é capaz (de participar). Ela é, na 

realidade, uma forma de entusiasmo em si mesma - na verdade, na mídia da música -, mas com o objetivo da 

celebração do próprio prazer e do próprio corpo. Satisfação própria na hora em que se está em grupo. O outro se 

tornou não importante, (tornou-se) uma figura nos bastidores, (tornou-se parte da) massa, no qual cada um também 

está perdido em si assim como a si mesmo. Cada um está equipado com celular, walkman e um apartamento de 

um quarto. A vida se tornou uma satisfação própria. 
173 A Love Parade diz muito sobre a nossa geração em relação ao sexo. A aparência dos dançarinos, as poucas 

roupas, a pele à mostra e bronzeada agem como uma grande promessa ao amor corporal. Esta promessa não é 

cumprida. A única forma de sexualidade que é praticada é a união com a música. 
174 A total sexualização do nosso meio ambiente na televisão e propaganda publicitária levou a uma des-

sexualização do nosso comportamento. Até mesmo nossos ídolos, nós conhecemos nus: de Madonna até Ricky da 

banda formada por três garotas TicTacToe e Kerstin Landmann da série de TV Verbotene Liebe ou Dani e T-

Seven da Band Mr. President. 
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se tornou medianamente realidade” (ILLIES, 2000, p.173). A geração Golf é a primeira a ter 

contato com os primeiros efeitos da crescente emancipação feminina e da mudança gradual dos 

papéis familiares advinda da mudança demográfica e dos efeitos da globalização. No contexto 

desta época da história pós-reunificada, em que o alto índice de desemprego afligia a estrutura 

econômico-social, as mulheres assumem cada vez mais posições de prestígio no mercado de 

trabalho e não ficavam mais reduzidas ao papel tradicional de esposas que ficavam em casa 

cuidando dos filhos e da casa. Dessa forma, com todo o desenvolvimento iniciado com a 

globalização, as mulheres exercem várias tarefas tanto dentro quanto fora de casa. As funções 

da mulher como esposa, mãe, dona de casa e “mãe-esposa” que trabalha fora fazem parte de 

uma só mulher de 1990. Elas comportam em si diferentes identidades e não mais uma fixa, 

determinada, como era o caso antigamente:  

 

Mittlerweile sind längst die Frauen in der Offensive. Sie schaffen es, nicht nur 

im Studium oder im Beruf mindestens so gut zu sein wie die Männer, sie 

haben auch ihr Privatleben im Griff und sind daneben natürlich beste Freundin 

und immer auch gute Tochter. Die Drei-Wetter-Taft-Frau ist auf dem 

Vormarsch. Sie fährt nicht mehr nachmittags in die Stadt, um für die Kleinen 

Kinderschokolade zu kaufen, sondern kommt abends mit dem Audi heim, um 

den Geschäftsabschluß zu feiern. (ILLIES, 2013 [2000], p. 172, grifos 

nossos)175 

 

 A discussão sobre igualdade de direitos entre homem e mulher foi se tornando 

publicamente cada vez mais natural e transformava a realidade social. O ritmo de informação 

crescente propiciado pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação na era da 

globalização fez com que o tema da igualdade de direitos entre homens e mulheres fosse 

discutido e defendido amplamente como fator importante de estabelecimento de justiça social.                                                                                                                                                                                                                                           

A discussão sobre igualdade de direitos entre homem e mulher foi se tornando publicamente 

cada vez mais natural e transformava a realidade social. O ritmo de informação crescente 

propiciado pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação na era da globalização 

propiciou a troca de ideias e um debate em âmbito mundial para que o tema fosse discutido e 

defendido amplamente como fator importante de estabelecimento de justiça social. 

                                                           
175 Entretanto as mulheres estão, há muito tempo, na ofensiva. Elas conseguem não apenas no curso universitário 

ou na profissão ser pelo menos tão boas quanto os homens, mas elas conseguem também manter sua vida privada 

em controle e elas são, além disso, a melhor amiga e sempre também boa filha. A mulher “Drei-Wetter-Taft” que 

se vira nos 30 sem estragar o penteado está em marcha. Ela não dirige mais à tarde para a cidade para comprar 

Kinder Ovo para os pequenos, mas vem à noite com um Audi para casa para comemorar o fechamento de um 

negócio. 
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           Ao mesmo tempo que as mulheres recebem outro papel na sociedade que não se esgotava 

mais apenas no papel familiar, o tema negativo da existência do partido político do Nacional-

Socialismo do tempo da Segunda Guerra Mundial é retomado pela geração Golf que se 

incomoda em ouvir sobre a história do Holocausto e horrores da guerra no âmbito institucional 

na escola. A herança histórica desse passado do genocídio em massa e de tortura com a 

implantação do sistema de ditadura nazista traz para eles o sentimento de nostalgia dos seus 

pais que vivenciaram mais de perto o sentimento desse passado.  

           A geração Golf não se identificava e não se sentia como parte dessa realidade do tempo 

da guerra e que forçosamente faz parte de uma identidade nacional histórica da Alemanha 

enquanto nação, pois esta geração teve apenas um contato indireto com essa realidade de guerra 

e holocausto apenas por intermédio de aulas na escola. Porém, desse contato indireto decorre o 

fato de que o tema do Nacional-Socialismo era tratado de forma extremamente desagradável, o 

que, de certa forma, provocava um sentimento de aborrecimento por conta da repetição 

frequente deste assunto que praticamente implantava certo sentimento de culpa: 

 

Die Kritiker übersehen jedoch, dass wir das Thema Nationalsozialismus 

zwischen dem dritten und dreizehnten Schuljahr mindestens achtmal auf dem 

Lehrplan stehen hatten. [...] Diese Filme über die Schrecken der 

Konzentrationslager und die verführerische Demagogie Hitlers, den 

Rußlandfeldzug und die Befreiung 1945 habe ich ungefähr achzehnmal 

gesehen, nicht nur in Geschichte, sondern auch in Religion und im 

Deutschunterricht. [...] Auch war die Reise zum Konzentrationslager 

obligatorisch. (ILLIES, 2013 [2000], p. 174)176  

 

 Este tema é, na realidade, um tema político-histórico nunca superado na cultura da 

sociedade do povo alemão mesmo após a reunificação. Enquanto a geração Golf deveria ser a 

primeira geração pós-guerra a não sofrer consequências desse trauma do genocídio, por ser a 

segunda geração pós-guerra, o tema é retomado a todo momento na instituição escolar e traz 

um certo sentimento de desconforto que surge como uma espécie de herança de família: 

 

Das Wissen um die Grauen des Nationalsozialismus sind mit solchem 

Nachdruck in das Hirn eines jedes Mitgliedes der Generation Golf implantiert 

worden, dass wir bis heute eher die acht Gründe aufzählen können, die zum 

Ende der Weimarer Republik führten, als die Zehn Gebote. [...] Man hat den 

                                                           
176 Mas os críticos deixam de ver que o tema do Nacional-Socialismo estava, entre o terceiro e o décimo terceiro 

ano da escola, pelo menos oito vezes no plano de aula. Esses filmes sobre o pavor dos campos de concentração e 

da demagogia sedutora de Hittler, a campanha de guerra da Rússia e a libertação 1945, eu vi aproximadamente 18 

vezes não apenas na (aula de) história, mas também na de religião e na aula de alemão. [...] A viagem para o campo 

de concentração também era obrigatória. 
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Eindruck, dass die völlige Fixierung unseres Geschichtsunterichtes auf die 

Nazi-Zeit zu einer auffälligen Schieflage geführt hat. Alle Meinung und 

Emotion, die ein Mitglied der Generation Golf für Historie übrig hat, ist auf 

die Nazi-Zeit gemünzt. (ILLIES, 2013 [2000], p. 175)177 

 

 No oitavo e último capítulo Die Suche nach dem Ziel hat sich somit erledigt178, são 

tratados os temas de percepção subjetiva da crença, amor e esperança. “Com esse título, 

dificilmente existe uma frase que chegue ao ponto de forma mais precisa da filosofia de vida 

da nossa geração. Em relação a isso, a palavra filosofia é na realidade uma forma de zombaria” 

(ILLIES, 2013 [2000], p. 189). 

           Neste capítulo, o protagonista começa com uma manifestação do que é provavelmente 

de se esperar do futuro da geração de acordo com suas tendências identitárias atuais na década 

de 1990. Contudo, são feitas ressalvas de que os desejos capitalistas da geração sejam mantidos: 

  

Wie geht es weiter mit uns, ist eine Frage, die uns nicht allzusehr umtreibt. 

Solange wir noch im Fitneßstudio vor unserem Spiegelbild  bestehen können, 

solange unsere Hüften noch in die 501 passen, solange wir noch mit 

Kalorientabellen und Börsenkursen unser Leben planen können, solange 

leisten wir uns den Luxus, in der Gegenwart zu leben. Natürlich auch, weil 

wir ahnen, dass wir eine Generation sein werden, für die das Älterwerden zur 

Katastrophe wird, weil sie sich viel zuviel darauf einbildet, jung zu sein. 

(ILLIES, 2013 [2000], p.185, grifos nossos)179 

 

 O protagonista ainda retoma, neste capítulo, a comparação de mentalidade e valores da 

sua geração com a dos pais. O narrador, então, enfatiza que a visão de mundo da geração Golf 

não combina com a pós-materialista da geração de 1968. Mas, por outro lado, ela não oferece 

outro modelo fixo de mentalidade. Na realidade, eles entendem que “a geração dos pais nutria 

a ideia de fazer um futuro melhor, e que tentava modificar a sociedade de maneira muito 

enérgica. [...] A geração Golf, porém, aprendeu cedo que isso é muito cansativo. Ela diz para 

                                                           
177 O conhecimento sobre as crueldades do Nacional-Socialismo é implantado com tamanha pressão no cérebro de 

cada integrante da geração Golf, que nós podemos até hoje contar os oito motivos que levaram ao final da Weimar 

Republik, assim como os 10 mandamentos. A gente tem a impressão de que a completa fixação da nossa aula de 

história em cima do tempo do nazismo levou para uma chamativa situação crítica. Toda opinião e emoção que um 

integrante da geração Golf tem por história, foi relacionado com o tempo do Nazismo. 
178 A procura pelo objetivo terminou. 
179 O que a gente vai fazer agora, é uma pergunta que não nos preocupa excessivamente. Enquanto a gente puder 

ficar na frente do nosso espelho na academia de ginástica, enquanto nossos quadris couberem em uma calça da 

marca Levis) 501, enquanto pudermos planejar nossas vidas com tabelas de calorias e cursos da bolsa de valores, 

podemos nos dar ao luxo de viver no momento presente. Naturalmente também suspeitamos que nós seremos uma 

geração para a qual o envelhecer se torna uma catástrofe, porque essa geração se imagina muito em ser jovem.  
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si: eu quero ficar assim como eu sou. E ao fundo canta junto o coro: Du Darfst” (ILLIES, 2000, 

p.188).180 

           A geração Golf é materialista ao extremo por influência da globalização que 

revolucionou a cultura de expansão da informação que os seduzia por intermédio da língua da 

mídia. Mas eles não estavam plenamente satisfeitos com essa realidade imposta a eles de forma 

camuflada, e também não tinham sempre consciência de que eram marionetes nesse jogo 

capitalista: 

 

Wir sind schon gescheitert auf der Suche nach den Werten unserer Generation. 

Niemand hat so recht bemerkt, wie nahe wir in der Entideologisierung und 

Entpolitisierung den Werten der skeptischen Generation der Nachkriegszeit 

sind. Viele glaubten statt dessen, wer so viele Inhalte der Vorgänger ablehne, 

müsse Neues haben, was an dessen Stelle trete. Aber so einfach ist das 

nicht.(ILLIES, 2013 [2000], p. 185)181 

 

 Eles não desperdiçavam energia com coisas nas quais ela não viam sentido. Trata-se de 

uma geração individualista, acha que “se tem muito mais muita coisa para fazer consigo mesma, 

que não se gostaria de desperdiçar energia ao se rebelar contra mudança de vida de outras 

pessoas” (ILLIES, 2000, p.193). 

           Neste contexto do individualismo e da preocupação com a estética, aparece a 

característica do narcisismo como uma forma exagerada de culto à beleza, mas também como 

um resultado da preocupação de se conquistar e manter a beleza estética anunciada pelas 

propagandas publicitárias. Como narcisistas devem também andar perfumados, surge o 

perfume como produto da marca Egoiste citado como um produto do mercado que já 

identificava, pelo seu próprio nome, o jeito de ser de uma geração que foi taxada de egoísta 

como característica marcante resultante do seu individualismo: 

 

Aber Narziß ist der größte Gott der Generation Golf [...]. Nur eine Generation 

wie die unsrige konnte ein Parfüm ins Herz schlißen, das den Namen Egoiste 

trägt. Der Werbespot wirkt wie eine Karikatur auf unsere Generation: In einem 

riesigen Grandhotel ließ Chanel 47 Topmodels gleichzeitig die Fensterläden 

öffnen und  schreien. Der selbstgewußte Egoismus als Gemeinschaftserlebnis. 

Die zentrale Frage, die jeder Angehörige der Generation Golf sich ständig 

stellt sei: „Was bringt mir das?“, so der Trendforscher Matthias Horx. Der 

ultimative Bestseller unserer Generation ist deshalb auch Bodo Schäfers 

                                                           
180 “Você pode”. Marca de produtos pobres em calorias, consumidos para emagrecimento. 
181 Nós falhamos na procura de valores da nossa geração. Ninguém percebeu ao certo o quão perto nós estamos 

dentro da desideologização e despolitização dos valores da geração cética do tempo pós-guerra. Muitos 

acreditavam, ao invés disso, que quem recusa muitos conteúdos passados dos antecessores teria que ter algo novo 

que tomasse esse lugar. Mas tão fácil, não é. 



 

199 

 

Kompendium “Der Weg zur finanziellen Freiheit. Die erste Million in sieben 

Jahren” (ILLIES, 2013 [2000], p.196, grifos nossos) 182 

             

 No seu jeito de pensar o mundo, a pergunta Was bringt mir das?183,  designa o modo de 

percepção de mundo dos integrantes da geração Golf, pois eles precisavam primeiramente ver 

sentido em algo para colocar em prática. Esta procura pelo sentido é algo, porém, percebido 

dentro de um sistema de valores transmitido socialmente. Exatamente por isso, esta geração 

tem um sistema de percepção de valores diferente das demais: seus valores de cunho neoliberais 

de consumo, escondidos em seu íntimo, mas refletidos todos os dias na vida em sociedade, 

manifestam-se no panorama conturbado pós-moderno como uma procura inconsciente deste 

sentido. Pelo fato de a geração não encontrar um ponto de apoio ou de orientação em muitos 

momentos da vida em sociedade, ela se desestabiliza emocionalmente. 

           Para a geração Golf, os valores de vida da geração dos seus pais não podem mais oferecer 

significação prática no mundo pós-moderno capitalista de características neoliberais que se 

encontra em um processo de desenvolvimento. Uma nova forma de identidade está em 

formação neste momento conturbado de mudança de estrutura político-econômica. 

           Dessa maneira, é percebida na obra Generation Golf a preocupação de Florian de Illies 

de retratar, a partir de seu ponto de vista, mas englobando características de identidade coletiva, 

a realidade da geração Golf enquanto um recorte temporal de um momento em que a 

globalização de cunho neoliberal reestruturava a ordem social.  

 

 4.3.1 Anglicismos como marca de fronteira linguística em “Generation Golf. 

 Eine Inspektion” 

 

              Para a análise da língua da Literatura Pop que cita com frequência marcas de produtos 

publicitários e expressa, também dessa forma, a coloquialidade cotidiana da realidade autêntica 

da sociedade de consumo capitalista alemã da década de 1990, escolhemos observar a presença 

                                                           
182 Mas Narciso é o Deus maior de todos da geração Golf. [...] Somente uma geração como a nossa poderia gostar 

de um perfume que carrega o nome “Egoiste”. O comercial age como uma caricatura para a nossa geração: Em 

um hotel luxuoso gigante, a marca Chanell 47 abriu portas das janelas para modelos que gritavam “Egoiste”.O 

egoísmo autoconsciente como uma experiência comunitária. A pergunta central que cada integrante da geração 

Golf sempre faz para si mesmo seria: “O que que eu ganho com isso?”, de acordo com o pesquisador de tendências 

Mathias Horx. O best-seller da nossa geração em última análise é por isso também o compêndio de Bodo Schäfer: 

“O caminho para a liberdade financeira. O primeiro milhão em 7 anos”. 
183 O que que eu ganho com isso? 
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frequente do fenômeno linguístico dos anglicismos na obra Generation Golf, escrita pelo 

jornalista Florian Illies. 

              Segundo Fischer: 

 

[...] entende-se por anglicismo uma palavra inglesa, uma expressão idiomática 

inglesa, uma abreviação em inglês ou um produto que foi modificado por 

causa da influência da língua inglesa. [...] A isso faz parte também 

empréstimos que vem originariamente de outras línguas e só foram importadas 

para alemão através do inglês. (1980, p. 19, tradução nossa) 

 

 Antes de iniciarmos, porém, a análise de anglicismos na obra Generation Golf, 

destacamos a designação pop, que confere caracterização identitária à manifestação literária da 

Literatura Pop como termo de classificação desta expressão linguística e literária diferente 

daquela conhecida até aquele momento como “literatura” no sentido tradicional e institucional. 

O termo pop nesta literatura nomeia e classifica uma forma de expressão da língua escrita nos 

moldes da língua falada no cotidiano e que ainda descreve, por intermédio deste código 

linguístico desformalizado, o estilo de vida da sociedade da década de 1990 na sua simplicidade 

rotineira. De acordo com Riesel (1970 apud HOFFMANN, 2007, p. 14, tradução nossa), o 

termo “cotidiano é definido como um âmbito da comunicação no qual as pessoas falam umas 

com as outras de forma privada, livres de pressões administrativas ou institucionais”. Dessa 

forma, Hoffmann, além de citar Riesel, continua a explicar que em situações nas quais o 

comportamento formal institucional não é cobrado, a língua de registro no momento da 

comunicação se simplifica e assume uma identidade de língua do cotidiano (Alltagssprache) 

cuja 

 

função principal é, portanto, ser um meio de comunicação em uso privado. 

Decisivo não é a privacidade na esfera da vida (comum) por completo, mas a 

privacidade no cultivo dos contatos, na discussão de assuntos familiares, na 

maneira como o tempo livre é organizado, e assim por diante (HOFFMANN, 

2007, p. 14, tradução nossa) 
 

              O sentido que o nome adquire neste tipo de escrita da realidade da vida “normal” de 

todos os dias no contexto histórico da década de 1990 traz uma significação simbólica 

específica dentro deste panorama social. Em um tempo histórico anterior a este, como por 

exemplo no da época de produção da Literatura Pop pela geração de 1968, o significado 

identitário do termo era outro: 
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o pop é por um lado caracterizado como autêntico, derrubador de fronteiras, 

revolucionário, subcultural, provocante, crítico social e de linguagem crítica, 

e é, neste sentido, um meio da rebelião, da revolução, da resistência e do 

protesto. [...] Pop é igualado aqui com confrontação e subversão, direcionado 

contra termos da arte, da cultura e da política. (KLEINER, 2017, p. 246, 

tradução nossa) 
 

              No caso, porém, da escrita produzida pela geração de 1990, o sentido do pop se 

transforma e o tipo de escrita da década de 1990 adquire outra identidade dentro de um contexto 

sócio-político-cultural diferente, pois transmite a realidade do momento de início e 

desenvolvimento da globalização econômica, tecnológica e cultural. Para os  jovens da geração 

ocidental de 1990, “‘o pop’ é associado com consumo, festa, lucro, entretenimento, Lifestyle184, 

Mainstream185  e é caracterizado como artigo de marca e  de mercadoria, respectivamente. Pop 

é tomado nesse entendimento como afirmação” (KLEINER, 2017, p. 247) e, mais ainda, torna-

se, no seu sentido, uma designação identitária de produto de consumo da moda. Dessa forma, é 

perceptível que ocorre uma transformação de significado da palavra que muda o seu sentido em 

diferentes contextos históricos que separam a geração dos pais e a geração dos filhos. Ambas 

as gerações partilham de experiências sociais diferentes, mas percebem o pop como um valor 

que tem a ver com a cultura popular. 

              No contexto de desenvolvimento da globalização em si, valores de ordem capitalista 

de lucro e de competição foram transmitidos inconscientemente com a crescente 

internacionalização de mercado que não apenas deixava de ser local para se tornar global e 

virtual, mas também desnacionalizava o poder do Estado enquanto poder político para favorecer 

as atividades econômicas de grandes empresas. Também o desenvolvimento tecnológico dos 

meios de comunicação, como o da tradicional televisão, foi acelerado ainda mais com a 

novidade da mídia do computador conectado à internet. Um mundo de novas possibilidades de 

consumo foi se desenvolvendo concomitantemente com o desenvolvimento da tecnologia 

eletrônica da mídia e alterou significados antes fixos, de forma que estes adquiriam um sentido 

mais amplo de mundo globalizado e pós-moderno. As formas de percepção na sociedade foram 

se transformando de acordo com essa nova realidade de mundo em processo de globalização 

econômica, tecnológica e cultural. 

              Neste contexto de transformação drástica no modo e estilo de vida, a palavra “pop” 

classifica institucionalmente essa forma de escrita da moda pós-reunificação, que reproduzia o 

                                                           
184 Estilo de vida. 
185 Moda dominante, tendência. 
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modo de falar da população e as realidades rotineiras de pessoas comuns desta época. Neste 

sentido, “’pop’, “como abreviação do adjetivo da língua inglesa popular (em alemão, 

‘populär’186, ‘volkstümlich’187), caracteriza algo que é apreciado por muitas pessoas, 

geralmente por muitas pessoas que vem do ‘populus’188, do povo.189”(MALECHA, 2012, p.13, 

tradução nossa).  Na realidade, pode-se traduzir esta palavra ainda para algo que é considerado 

popular, sendo que com a palavra popular se quer dizer: “qualquer um que é conhecido ou 

comum e tudo que a grande parte das pessoas conhece e faz com prazer” (KLEIN, 2004, p. 17, 

tradução nossa). Ser popular significa muito mais quando algo ou alguém está incluído no gosto 

geral da cultura de massa sem distinção. Além da questão da abreviação, “‘pop’ significa Stoß190 

und Knall”191 (KLEINER, 2017, p. 24), tendo em vista o efeito onomatopaico produzido pelo 

som da palavra.  

                O pop na Literatura Pop de 1990 é, como se pode perceber, dentro deste contexto 

histórico de formação de sentido, a designação desta manifestação linguística que foi 

identificada como uma forma de literatura produzida para a massa, e que narra espontaneamente 

situações típicas do cotidiano em uma língua acessível a todos. Somente com um nome de 

marca forte de caracterização é que se pode isolar um grupo com certo símbolo identitário de 

outro (s). Com o nome de caracterização de “Literatura Pop”, essa outra forma de escrita poderia 

ser documentada e catalogada, institucionalmente, como uma produção escrita de identidade 

popular. Assim, com sua identidade democrática de produto do povo e para o povo, o pop da 

década de 1990 desmarginaliza a ideia de que o que é cultura de massa é inferior ou uma 

subcultura e perde, dessa maneira, a conotação negativa do passado, passando a fazer parte de 

uma cultura positiva da moda, de uma cultura capitalista de uma sociedade de consumo fashion. 

              Esta produção escrita não foi uma produção programada, mas foi muito mais uma 

forma de expressão linguística e reação natural fruto de um desenvolvimento social e cultural 

pós-reunificação, uma necessidade de expressão espontânea mais simples em sua forma de 

língua e de conteúdo da realidade, e que foi propagada pelas novas mídias tecnológicas 

eletrônicas, produzindo, assim, grande efeito de identificação na sociedade com a qual vive a 

geração Golf, que se via espelhada naquela realidade que a integrava completamente por tratar 

de suas questões rotineiras, de “falar a sua língua”,  de tratar de seus temas vividos diariamente. 

                                                           
186 Popular. 
187 Que corresponde ao povo. 
188 Popular, do povo. 
189 Alta cultura; cultura canônica. 
190 Batida. 
191 Estrondo. 
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O pop é, dessa forma, um termo da moda transmitido a todo momento pela mídia como 

mensagem de integração do que é de consumo da massa, mas também, uma mensagem de 

marketing para comercializar produtos. Este próprio termo e o que ele representa se torna uma 

celebridade no mundo de consumo globalizado da década de 1990, por ser a própria 

manifestação de uma realidade capitalista de consumo deste contexto histórico. Com isso, as 

obras da Literatura Pop promovem autenticidade, pois narram o momento do agora com uma 

língua do agora de 1990. A questão do sentimento de identificação com esta maneira de escrita 

espontânea, que integra nos seus textos, por exemplo, citações de marcas de produtos de 

consumo e de nomes de celebridades da mídia, ao mesmo tempo que descreve coloquialmente 

– da forma como se fala comumente nas ruas –, temas próprios que fazem parte da emoção da 

juventude desta época, funciona como um delimitador que rompe com um paradigma anterior 

de identidade fixa padronizada para implantar algo que surge como necessidade de expressão 

pós-moderna. Ao ser conferido um nome, é também conferida uma identidade a essa produção 

escrita, catalogada como Literatura Pop, que institucionaliza a existência desta literatura (de 

marca identitária popular) de características de desvio daquela literatura padronizada canônica, 

tradicional e elitista produzida para os poucos que dominassem os padrões culturais de 

prestígio. Desta forma, o ato de identificar ao se conferir um nome a alguma manifestação é 

uma tentativa de, de certa forma, classificar grupos de caraterísticas iguais, mas, ao mesmo 

tempo, tais grupos diferem de outros. Ainda no âmbito do senso comum, a atribuição de 

identidade é percebida como uma necessidade natural de caracterização de quem ou o que se é 

dentro de um dado panorama social. Em relação à questão da identidade da Literatura Pop de 

1990, com sua mensagem de ser uma produção democrática de domínio público, o pop 

enquanto designação de identidade desta literatura, estabelece um limite, uma fronteira, em 

relação a outro (s) tipo (s) de literatura que possuem outras marcas identitárias.  

              Nesta pesquisa, tratamos o fenômeno dos anglicismos na obra Generation Golf como 

uma questão de fronteira linguística entre a língua alemã e a língua inglesa. Até que ponto essas 

duas línguas podem interagir em um mesmo ambiente, misturar-se e influenciar uma a outra, é 

o tipo de comportamento linguístico que pretendemos analisar nesta obra que funciona como 

um recorte da manifestação de identidade linguístico-geracional da década de 1990. 

              Com a palavra “fronteira”, forma-se uma associação quase automática com 

delimitação de território: onde um território começa e onde outro termina. Essa conhecida 

delimitação trata de uma marcação de identidade político-geográfica, pois diferencia um 

território de outro, tanto físico quanto politicamente. Isso quer dizer que, em dado território, 
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algumas leis e modos de comportamento dentro do ambiente sócio-cultural de cada território 

se processam diferentemente. As delimitações estabelecem separações, porém, não apenas 

físicas, mas também culturais. Com elas, a forma de socialização e a mentalidade da sociedade 

de cada território são influenciadas pela fronteira imposta que identifica basicamente o que está 

incluído e excluído de certo grupo territorial. Ocorre, porém, que a forma de percepção do senso 

comum de fronteira adquire, em língua corrente, um efeito também conotativo, fato que 

expande seu sentido e significado além do da fronteira física. Dessa forma, fala-se em fronteira 

para designar também pontos de vista diferentes e aspectos culturais que não combinam de 

“forma homogênea” e que são, por isso, separados um do outro. A identidade do diferente, isto 

é, a do Outro, é ressaltada ao ser estabelecida a fronteira, devido a valores (imateriais), dentro 

das sociedades, que divergem entre si. A partir da associação metafórica do termo fronteira a 

tudo que separe e exclua, e, assim, marque uma identidade, pode-se falar também em fronteira 

linguística, assim como defende a perspectiva da nossa pesquisa dos anglicismos na obra 

Generation Golf. 

              Os anglicismos, presentes nas formas de falar da língua alemã, constituem um 

fenômeno de empréstimo linguístico que ocorre como influência da língua inglesa sobre a 

alemã em decorrência do processo de americanização e da globalização econômica, tecnológica 

e cultural que se inicia e se desenvolve durante a década de 1990. Após a reunificação, a 

Alemanha Ocidental recebe, em conjunto com outros países prejudicados economicamente pela 

guerra, uma ajuda financeira por parte dos EUA para se reconstruir. Não apenas esta ajuda 

financeira dos EUA, por intermédio do plano Marshall, influencia a reconstrução da Alemanha 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também toda a cultura norte americana e o que ela 

representa. Na década de 1990, produtos americanos e suas marcas se tornam moda na 

Alemanha por serem novidades advindas de um país modelo de tecnologia de ponta. Dessa 

forma, instigavam a curiosidade e influenciavam até mesmo formas de comportamentos da 

juventude. Filmes e séries americanos, música e arte americanas, programas de televisão nos 

moldes americanos como os de talkshow, comidas e roupas de marca americanas, etc. entravam 

nas casas dos alemães por intermédio dos anúncios publicitários nos meios de comunicação, no 

momento em que eles utilizavam o canal da mídia da televisão. A indústria publicitária se 

sobressaiu com a ajuda da mídia tecnológica televisiva e, a partir da metade da década de 1990 

em diante, com a internet. As mídias eletrônicas desempenham, assim, a função principal de 

divulgadoras dos produtos de consumo americanos que fascinavam e estimulavam o consumo 

comercial. O mercado publicitário anuncia produtos e alcança o interesse do consumidor que, 
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na maior parte das vezes, utiliza os meios de comunicação basicamente como forma de 

entretenimento. Produtos norte-americanos se tornam conhecidos através da imagem formada 

pelo mercado publicitário, passam a ser objetos de consumo desejados e recebem toda a atenção 

da geração de 1990 que se fascina com tantas novidades americanas modernas que se tornam 

rapidamente moda e estilo de vida. Em propagandas publicitárias inovadoras, com uma língua 

mais próxima da realidade do cotidiano da população, o fenômeno linguístico de empréstimo 

dos anglicismos encontra uma porta aberta para estimular a atividade comercial da compra e da 

venda e criar uma identidade da cultura norte-americana marcante na geração da década de 

1990 como de jovens consumidores em potencial em um mundo de desenvolvimento da 

globalização, no qual os EUA figuram como potência e modelo econômicos. A presença de 

anglicismos confere certo glamour à mensagem, pois esta aparece com a função de embelezar 

as propagandas publicitárias e provocar o efeito nos consumidores de participação no processo 

plural de internacionalização mundial. 

              Dessa forma, os anglicismos surgem no vocabulário da língua alemã de forma natural, 

pois a mídia anuncia a todo momento esse mundo fascinante de produtos americanos. O 

processo linguístico de introdução dos anglicismos se infiltra naturalmente no discurso dos 

alemães por via tecnológica e se torna moda do mundo capitalista de consumo desta Alemanha 

reunificada, transformando o panorama cultural da sociedade não habituada anteriormente com 

essa manifestação. Nisto, a questão da fronteira linguística em um contexto de 

internacionalização do mercado passa a ser apenas a de fronteira em um sentido de 

estabelecimento de limites de identidade nacional-política, pois a língua inglesa figura no 

mundo todo como língua franca, como língua que promove a integração e expansão, como 

língua do mercado utilizada pelas empresas para fechar negócios, língua científica e da 

tecnologia. Dessa forma, seu poder de influência de empréstimo linguístico é enorme. 

              Dentro deste processo de globalização, tendo-se ainda em vista a “origem anglo-

americana da palavra ‘pop’” (KLEINER, 2017, p.247), podemos classificar esta palavra 

abreviada como um exemplo de anglicismo que também funciona como demarcação de 

fronteira que a separa da literatura canônica. Além desta fronteira estabelecida entre 

designações de literaturas diferentes, pode-se citar ainda a da própria Literatura Pop em si: a 

Literatura Pop dos pais – aquela produzida pela geração de 1968 –, e a dos filhos – a produzida 

pela geração de 1990.  

              Werner Schiffauer, em seu manuscrito como texto base para o Workshop: Die reale 

Fiktion der Grenze – Grenzregionen zwischen historischen Grenzregimen, lebensweltlichen 
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Grenzerfahrungen und politischen Visionen192, por ocasião do colóquio de pesquisa B/ Order 

in Motion, estabelece a função e importância das fronteiras: 

 

Fronteiras marcam a diferença entre um espaço de dentro e um de fora. Elas 

delimitam uma ordem interna – uma nação, um Estado, uma sociedade, uma 

instituição, uma classe, uma comunidade linguística, uma ordem histórica ou 

normativa, uma organização – de um mundo não conhecido da sociedade, que 

é representado no interior da ordem de modo específico e com o qual, no 

entanto, relacionamentos complexos podem ser mantidos. A manutenção de 

fronteiras é com isso decisiva para a formação e a manutenção das ordens. A 

dissolução, a diminuição (‘blurring’), a transformação das fronteiras ou seu 

deslocamento tem com isso impactos nas ordens internas. Elas mudam suas 

estruturas internas, o que tem implicações para os equilíbrios internos de 

poder. (SCHIFFAUER, 2014, p. 14, 15, tradução nossa) 
 

              Dessa forma, como consequência do processo de americanização em desenvolvimento 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, o pop figura não apenas como uma forma de anglicismo 

que identifica a Literatura Pop, mas também como um exemplo de fronteira linguística de 

manifestação da cultura americana que se espalha e se intensifica juntamente com o 

desenvolvimento tecnológico das mídias e dos meios de comunicação para inaugurar um novo 

mundo internacionalizado pelo fenômeno da globalização e conquistar consumidores não mais, 

limitadamente, locais, mas, ilimitadamente, globais.  

               Neste contexto de mundo globalizado, que se contrapõe ao antigo mundo limitado 

local, Schiffauer complementa seu ponto de vista dentro da perspectiva das ciências culturais 

de que: 

 

Marcação de fronteiras, passagens de fronteiras e zonas de fronteiras figuram 

hoje sempre como fenômenos globais que necessitam ser examinados. [...] 

Processos de fronteira não são de jeito algum meramente locais espaciais, mas 

também fenômenos temporais e sociais. Fronteiras, nesse sentido amplo, diz 

respeito também tanto a processos políticos quanto diferenças sociais e limites 

temporais. (2014, p. 5) 
 

             O significado do termo pop adquire, então, um sentido mais amplo enquanto exemplo 

de anglicismo e marcador de fronteira linguística, visto que “o fenômeno da fronteira se 

desdobra em três dimensões: espacial-local, temporal e social” (SCHIFFAUER, 2014, p. 15), 

fato que transforma completamente a única concepção antes fixa do significado de fronteira no 

sentido apenas local.   

                                                           
192 A ficção real da fronteira – Regiões de fronteira entre regime de fronteiras históricas, experiências de 

fronteira no mundo em que se vive e visões políticas. 
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              No âmbito da categorização dos empréstimos linguísticos, apenas enquanto 

anglicismos, estes podem ser ainda classificados como “influências evidentes193, isto é, como 

aquisição direta de uma palavra inglesa, na qual se reconhece a sua origem inglesa pela sua 

forma e frequentemente pela sua pronúncia (CARSTENSEN, 1979, p. 90, tradução nossa); e 

como influências latentes194, isto é, anglicismos que não possuem nenhuma parte da palavra 

que foi adquirida diretamente da língua inglesa” (STEINMETZ, 2011, p. 6, tradução nossa).  

              De acordo, ainda, com Richard Glahn (2002), um anglicismo evidente pode ser ainda 

classificado entre: empréstimos diretos (assim como Fremdwort195 e Lehnwort196); e 

empréstimos indiretos (como Scheinentlehnung197 e Mischkomposition198).  Na obra da 

Literatura Pop da década de 1990, analisamos, porém, a presença frequente dos anglicismos 

classificados como evidentes diretos que, além desta característica, desempenham a função de 

estipular uma fronteira linguística. 

              Para esta análise, é utilizada, nesta pesquisa, a perspectiva da teoria da fronteira. 

Dentro desta perspectiva, a Dra. Zinkhahn-Rhobodes (2015) analisou, em sua tese de 

doutorado, o caso do fenômeno de code-switching como um caso de ultrapassagem de fronteira 

linguística entre a língua polonesa e a alemã. Neste contexto de pesquisa de contato linguístico 

dentro do âmbito da sociolinguística, a autora “traçou os conceitos de Durabilidade, 

Permeabilidade e Liminalidade” (ZINKHAHN-RHOBODES, 2015; SOUTO, 2016, p.237). 

Com estas “três situações de fronteiras que podem ser diferenciadas heuristicamente uma das 

outras” (SCHIFFAUER, 2014, p. 18), são delimitadas, respectivamente,  “três dimensões de 

fronteira – Diferenciação199, Transpasse200 e Formação de zonas de fronteiras201” 

(ZINKHAHN-RHOBODES, 2015, p. 153, tradução nossa).  

              No primeiro caso da fronteira da Durabilidade, esta é considerada durável. Isso 

significa que as fronteiras que separam línguas são fixas e marcam a diferença clara entre uma 

e outra, isto é, as línguas não mostram influência de outras línguas umas nas outras. Cada língua 

mantém suas características próprias particulares no seu sistema morfológico, sintático e 

pragmático. Elas não se misturam, isto é, no caso da Permeabilidade, é observada não mais uma 

                                                           
193 Evidentes Lehngut. 
194 Latentes Lehngut. 
195 Palavra estrangeira. 
196 Palavra de empréstimo. 
197 Que se parece com empréstimo. 
198 Composição misturada. 
199 Differenzierung. 
200 Überschreitung. 
201 Herausbildung von Grenzzonen. 
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fronteira fixa, mas uma possibilidade de que a fronteira seja transpassada. As línguas podem, 

dessa forma, coexistir no mesmo momento de expressão linguística, o que mostra sua influência 

uma na outra. No caso da Liminaridade, a fronteira linguística foi tão ultrapassada que se 

formou criativamente outra forma linguística como consequência dessa influência.  

              Com essas três denominações de fronteiras linguísticas enquanto marcadoras de limite 

que apresentam como principal função a marcação do início, do desenvolvimento e do fim de 

certo fenômeno linguístico no relacionamento entre diferentes línguas, refletimos sobre a 

categorização de fronteira linguística como um desdobramento da noção de identidade, pois as 

fronteiras Duráveis, Permeáveis e Liminares marcam traços de identificação por intermédio de 

um conceito de separação entre tipos destas fronteiras linguísticas. Os anglicismos, como um 

fenômeno que ocorre como resultado do processo de americanização, de globalização e de 

internacionalização do mercado, são encontrados com frequência na obra Generation Golf 

como anglicismos evidentes e, são analisados, nesta pesquisa, como fronteira permeável entre 

a língua inglesa e alemã. Neste caso específico que nos propomos a analisar, “as fronteiras 

(permeáveis) separam não apenas um interior de um exterior, que estão um de frente para o 

outro, em um extremo antagônico. As fronteiras permitem sempre também o fluir de certos 

elementos, em certo volume, além da fronteira (fixa). (SCHIFFAUER, 2014, p. 18).  

              Com a Permeabilidade, há, dessa forma, um fluir de elementos da língua inglesa para 

a língua alemã, ou seja, uma ultrapassagem do limite (da fronteira) entre uma língua e outra. 

Falantes de língua alemã utilizam certas palavras de origem inglesa no seu discurso cotidiano 

em conjunto com sua própria língua nativa. Não apenas palavras de origem inglesa são 

utilizadas normalmente no discurso, mas também os falantes de língua alemã utilizam palavras 

inglesas e, ainda incorporam a elas elementos da estrutura gramatical da língua alemã. Para 

demonstrar esse processo, citamos o caso do adjetivo da língua inglesa cool que aparece em 

alguns momentos na obra Generation Golf e que adquire características identitárias da sintaxe 

alemã em sua estrutura. No trecho da obra que segue, o narrador descreve a moda das mochilas 

e como estas eram usadas pelos jovens além da função real que uma mochila normalmente tem. 

A função estética da mochila é ressaltada muito além da função que o produto realmente tem 

no cotidiano: 

 

Ein echter Rucksack war er erst, wenn er so vollgeschmiert war mit Filzern 

wie ein Gipsbein nach vier Wochen. Neben Namen von Klassenkameraden 

schrieb man auch Bandnamen wie U2 drauf, New York oder, noch öftter, 

Kleiderfirmen wie Sprit oder Marc O’Polo beziehungsweise Jan, sehr gerne 
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auch Love oder andere coole englische Worte. [...] Sehr uncool war man, 

wenn man den Rucksack ordnunsggemäß mit beiden Trägern aufsetzte, da 

half dann die schönste Beschriftung nichts. (ILLIES, 2013 [2000], p.15, grifos 

nossos)202 
 

              Neste trecho citado, marcamos coole e uncool. A terminação “e” depois da palavra 

inglesa “cool”, no primeiro caso, é marca sintática de declinação de adjetivo quando o 

substantivo posterior é uma palavra no plural – assim como o é a palavra Worte –, e, quando 

esta palavra no plural ainda é um complemento verbal acusativo exigido pelo verbo schreiben, 

que se encontra, no trecho, na forma temporal do pretérito. Já no segundo caso, o prefixo “un” 

é adicionado no início da palavra cool para demonstrar uma negação do significado desta 

palavra. Com “un”, trata-se, de acordo com a morfologia da língua alemã, de um prefixo de 

negação. 

             Um outro uso do anglicismo cool flexionado de acordo com as regras da sintaxe alemã, 

encontramos também em um outro trecho, no qual o narrador descreve sobre as viagens 

obrigatórias da instituição escolar para visitação dos campos de concentração, que existiram na 

época do Holocausto “Auch war die Reise zum Konzentrationslager Dachau obligatorisch, wo 

es angesichts des Grauens selbst den coolsten kaugummikauenden Dreikäsehochs unserer 

Klasse die Sprache verschlug” (ILLIES, 2013 [2000], p. 174-175, grifo nosso)203. Neste caso, 

à palavra inglesa cool foi adicionada a marca de superlativo da língua alemã “st” como 

terminação, o que confere à palavra cool a tradução de “a mais legal de todas”. O termo é 

flexionado, ainda, com o complemento dativo plural, no que recebe a terminação “en” depois 

da de superlativo “st”. Isso ocorre devido à regência da expressão die Sprache verschlagen que 

exige o caso dativo, de acordo com a estrutura da expressão: jemandem die Sprache 

verschlagen.  

              Nos três exemplos de uso do anglicismo cool citados, flexionados sintaticamente de 

acordo com regras gramaticais da língua alemã, a palavra inglesa cool tem um sentido 

linguístico de expressão coloquial, ou seja,  é utilizada como uma gíria e tem mais um sentido 

para a língua alemã de que algo é “legal”, ou como se diria mesmo em alemão toll204. Por que 

                                                           
202 Uma verdadeira mochila era quando estava toda riscada com canetinha hidrocor assim como gesso na perna 

depois de quatro semanas. Junto a nomes de colegas de classe, a gente escrevia também nome de bandas de música 

como U2, ás vezes a gente lia também lugares para onde se queira ir onde a gente já esteve, como Nova York ou, 

com mais frequência, firmas de roupas (de marca) como Esprit ou Marc O’Polo ou Jan, com prazer também amor, 

ou outras palavras inglesas legais [...]. Não muito legal a gente era quando a gente colocava a mochila direitinha 

com as duas alças nas costas. Então, o que estava escrito de mais bonito de tudo na mochila, não ia ajudar em nada. 
203 As viagens para o campo de concentração Dachau, onde até mesmo as crianças mascando chicletes mais legais 

de todas da nossa turma ficou muda de espanto tamanho o horror, eram obrigatórias. 
204 Adjetivo de conotação positiva e de uso coloquial que significa legal, maravilhoso, esplendoroso, incrível 
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razão, então, o falante de língua alemã utiliza a palavra inglesa cool e a flexiona segundo suas 

regras sintáticas próprias, é uma das perguntas interessantes que impulsionam nosso interesse 

em pesquisar esse uso linguístico. Nestes exemplos dados da palavra cool flexionada de acordo 

com regras da gramática alemã, ocorreu um processo de “alemanização” da palavra inglesa, 

isto é, a palavra inglesa foi adaptada ao contexto gramatical da língua alemã. Em alemão, 

podemos dizer que: “Das englische Wort cool wurde eingedeutscht”205. O verbo separável 

eindeutschen206  já existe catalogado em dicionários formais para explicar esse processo de 

adaptação de outro idioma – no caso da nossa pesquisa, do inglês – para a língua alemã. 

              Continuamos a análise ainda com a palavra inglesa cool, pois esta aparece em outros 

trechos da obra sem estarem flexionados, como neste próximo, em que o narrador menciona 

que na Chiemsee – empresa da marca de roupas e outros produtos da moda como bolsas, 

mochilas, roupas e aparelhos esportivos –, apenas a etiqueta do produto era “legal”: “Und bei 

der Firma Chiemsee war eigentlich auch nur das Label cool, [...]”207 (ILLIES, 2013 [2000], 

p.144). Além deste trecho, cool aparece não flexionado em outro momento, no qual o narrador 

relata sobre o sentimento de se admirar no espelho para se pudesse, então, perceber se se sabe 

dançar Breakdance como o famoso cantor e personalidade da mídia Michael Jackson: “Früher 

schon war der Spiegel der wichtigste Einrichtungsgegenstand, weil man davor überprüfen 

konnte, ob man so cool und breakdancend tanzte wie Michael Jackson in dem Video zu 

Thriller, [...]”208(ILLIES, 2013 [2000], p. 196, grifo nosso). Nesse último trecho, encontramos 

não apenas o anglicismo cool, mas também breakdancend, que está aqui adaptado na sua 

estrutura gramatical para a língua alemã. Breakdance é o nome de uma dança de rua no estilo 

de Hip-Hop que teve sua origem em Nova York. Deste substantivo da língua inglesa foi 

primeiramente construído o verbo breakdancen nos moldes do que é um verbo em língua alemã, 

pois, em alemão, sabe-se que os verbos possuem a terminação “en” ou “n” na sua forma 

infinitiva, sendo que a terminação “en” é a mais frequente. Apenas a partir desse processo de 

“alemanização” de se pensar a palavra inglesa breakdance em um verbo em alemão e 

transformá-la mentalmente em breakdancen, é que se pôde construir o real anglicismo que 

aparece como breakdancend, pois com a adição da letra “d” ao verbo breakdancen se constrói 

                                                           
205 A palavra inglesa cool foi adaptada às normas gramaticais da língua alemã. 
206 Processo linguístico em que ocorre uma adaptação de palavra de outro idioma com as normas gramaticais da 

língua alemã. 
207 E na empresa da marca Chiemsee, era só a etiqueta do produto também legal. 
208 Antigamente, o espelho era o objeto de decoração mais importante porque a gente podia verificar na frente dele 

se a gente dançava tão legal de forma como a dança de rua “breakdance” como Michael Jackson no vídeo para a 

música Thriller. 
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uma estrutura gramatical denominada como Partizip Präsens ou Partizip I209, em língua alemã. 

Dessa forma, o anglicismo breakdancend significa uma forma de caracterizar o modo de dançar 

o breakdance.  

              Ainda com uma certa adição hiperbólica de reforço de seu caráter coloquial de uso 

típico no cotidiano, à palavra cool é adicionada a palavra super, quando o narrador comenta 

sobre séries de televisão: “Seltsamerweise gibt es bis heute keine einzige Fernsehserie, die in 

einem Wintersportort spielt, mit supercoolen Skilehrern und flotten Skihäschen”210 (ILLIES, 

2013 [2000], p. 86, grifo nosso). A palavra supercool, porém, é ainda flexionada de acordo com 

a regra gramatical da língua alemã, pois a regência da preposição “mit” exige a forma dativa. 

No que os substantivos seguintes Skilehrer e Skihäschen se encontram no plural, o anglicismo 

supercool é ainda flexionado no dativo plural e por isso recebe a terminação “-en”.   

              Por fim da nossa análise do anglicismo cool como exemplo de fronteira permeável 

entre a língua inglesa e a alemã, citamos o uso da palavra Coolness, quando o narrador comenta 

como é importante para a geração Golf demonstrar certo prestígio no ato da compra de certos 

produtos de marca: “Es ist wahnsinnig, aber wir glauben das wirklich: dass wir mit den richtigen 

Marken unsere Klasse demonstrieren. Wichtig ist, schon beim Einkaufen Coolness zu 

zeigen“211 (ILLIES, 2013 [2000], p. 145, grifo nosso). Neste caso, não temos a palavra inglesa 

flexionada para adaptar ao contexto gramatical da língua alemã. A terminação “-ness” é uma 

terminação da própria língua inglesa para construir um substantivo a partir de um adjetivo. 

Porém, pode-se perceber certa marca de identidade da língua alemã nesta palavra inglesa, pois 

ela é escrita como se fosse um substantivo em alemão, isto é, em letra maiúscula.  

              Como outro exemplo de anglicismo como fronteira linguística permeável na obra 

Generation Golf, citamos o neologismo marlborohaft, construído apenas com a adição da 

terminação “haft” ao nome da marca de cigarros norte-americana Marlboro, como no trecho 

seguinte: “In der Werbung für den neuen Golf sitzt ein gutaussehender Dreissigjähriger mit 

seinem fünfundsiebzigjährigen Vater am Lagerfeuer. Beide freuen sich marlborohaft des 

Lebens”212 (ILLIES, 2013 [2000], p. 59, grifo nosso). Dessa forma, pode-se apenas supor que 

                                                           
209 Particípio do presente ou particípio I. 
210 Estranhamente não existe até hoje nenhuma única série de televisão em um lugar de esporte de inverno com 

professores de esqui super legais e crianças dinâmicas que pratiquem esqui. 
211 É algo louco, mas a gente acredita nisso mesmo: que nós demonstramos nossa classe com as marcas (de 

produtos) certas. O importante é mostrar já no ato da compra o quanto se é legal. 
212 Na propaganda publicitária do novo (carro da marca) Golf, um rapaz de trinta anos de idade de boa aparência 

está sentado com o seu pai de setenta e cinco anos de idade próximo a uma fogueira. Ambos estão felizes da vida 

(como se fumassem Marlboro naquele momento). 
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a tradução de marlborohaft seja feita com uma conotação positiva, devido à presença do verbo 

sich freuen, que significa “alegrar-se”, e devido também à realidade da época da década de 1990 

de que a marca norte-americana Marlboro é uma marca do produto “cigarro” muito apreciada 

e consumida. 

             Outras marcas de produtos ou marcas de loja com nomes em língua inglesa são citadas 

inúmeras vezes na obra e são consideradas não só como anglicismos, mas como também como 

uma forma de ultrapassagem de fronteira linguística (fixa), isto é, como forma de fronteira 

permeável, visto que estas marcas da língua inglesa também conferem identidade aos produtos 

ou às lojas como produtos americanos, internacionais e globais que são. Dessa forma, citamos 

a marca de roupas italiana United Colors of Benetton que é mencionada algumas vezes em 

diferentes trechos do livro. Por exemplo, quando o narrador comenta que o pulôver, enquanto 

artigo de vestimenta em si, promove a imagem desta marca italiana, mas com nome em inglês, 

que vem escrita bem grande na parte da frente do pulôver: “Auf den meisten Pullis stand riesig 

United Colors of Benetton, Best Company, [...], es gab auch noch Restbestände von Fruit of the 

Loom [...]”213 (ILLIES, 2013 [2000], p. 27, grifo nosso). O narrador, porém, critica 

negativamente essa atitude de exibição das marcas diretamente nas vestimentas e não se 

identifica com esse comportamento dos jovens de sua época, embora compre este pulôver da 

moda assim mesmo e o vista: “Ich wollte mir nach dem Kauf des ersten einfarbigen grauen 

Pullovers von gar nicht mehr ausmalen, wie schrecklich all die United-Colors-of-Benetton-

Riesenschriftzüge auf meiner Brust ausgesehen haben müssen”214 (ILLIES, 2013 [2000], p. 143, 

grifo nosso). Percebe-se, com isso, que o importante no ato de se vestir é ter um estilo e, desse 

forma, estar in215 e, não, out216, como complementa o narrador  em relação a marcas que entram 

e saem de moda com frequência: “Das fing natürlich alles ganz zaghaft an [...], wechselten die 

Modemarken, die in und die out waren, noch so häufig wie die Liberos der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft”217 (ILLIES, 2013 [2000], p. 143, grifos nossos). 

              A citação frequente por parte do narrador da obra de marcas de produtos ou de lojas 

de marca – que não necessariamente são de origem americana, mas são grafadas no idioma 

                                                           
213 Na maioria dos pulôveres, estava escrito bem grande a marca United Colors o Benetton, Best Company [...], 

tinha também ainda restos no estoque (da marca) Fruit of the Loom. 
214 Depois da compra do meu primeiro pulôver todo da cor cinza, eu não queria mais imaginar como tinha parecido 

horrível no meu peito todas as letras gigantes da United Colors of Benetton. 
215 Palavra inglesa que significa estar na moda, e utilizada como angliscimo. 
216 Palavra inglesa que significa não estar na moda, e utilizada como anglicismo. 
217 Isso tudo começou naturalmente de forma cuidadosa. As marcas da moda que estavam na moda ou fora de 

moda, mudavam tão frequentemente como os jogadores de futebol da seleção nacional de futebol alemã. 
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inglês –, retrata que na década de 1990 há uma necessidade latente de valorização da aparência, 

dos valores estéticos para manter na moda do mundo globalizado, não apenas no momento de 

se vestir, mas também no momento da alimentação. Dessa forma, o narrador cita naturalmente 

a empresa de fastfood McDonalds em seu discurso. Além desta empresa multinacional, cita 

também o sanduíche hot dog218, como neste trecho no qual o narrador comenta sobre o sistema 

de funcionamento padrão de atendimento ao cliente em cada uma das seguintes lojas 

multinacionais espalhadas em todo o mundo:  

 

Wie schön, dass einem heute in Deutschland vor allem Ikea, Mc Donalds und 

H&M solch starke Orientierung bieten. Man kann nach Hildesheim fahren 

oder nach Chemnitz, und doch weiß man gleich, dass es am Ausgang Hot dogs 

gibt, die Strohhalme über dem Abfalleimer gestapelt sind wie 

Mikadostäbchen und dass die Socken neben der Kasse hängen. (ILLIES, 2013 

[2000], p. 112-113, grifos nossos)219 
                     

               É facilmente perceptível como as palavras inglesas coexistem no discurso de língua 

alemã como se fizessem parte desta e ultrapassam, dessa maneira, a fronteira linguística como 

um tipo de estipulação de limite fixo entre a língua alemã e a inglesa. Com a permeabilidade 

desta fronteira, elementos da língua inglesa fluem naturalmente para a língua alemã e são 

adaptados ao contexto da estrutura sintática, morfológica e semântica da língua alemã, fato que 

por si só transforma a maneira de comunicação e expressão dentro de um momento de 

globalização tecnológica e de supremacia midiática. Propagandas publicitárias recebem 

especial atenção da juventude que ainda passa seu tempo livre assistindo, por exemplo, novos 

programas de TV como as séries americanas Beverly Hills e Melrose Place (ILLIES, 2013 

[2000], p. 74), os programas em formato americanos: Late-Night-Show e Castingshow 

apresentados respectivamente pelos apresentadores alemães Harold Schmidt e Stefan Raab 

(ILLIES, 2013 [2000], p. 163).  

             A partir da metade da década de 1990, é introduzido o computador que, por um lado, 

assemelha-se ao aparelho de televisão, mas, por outro, à uma máquina de escrever. Esta é a 

novidade tecnológica do mundo da globalização econômica na vida cotidiana da geração de 

1990 que descobre um mundo de comunicação e informação sem fronteiras de tempo e de lugar 

a partir do momento em que o computador é conectado à internet. Esta nova forma de 

                                                           
218 Cachorro quente (sanduíche com salsicha e molhos). 
219 Que bom que especialmente (as lojas) Ikea, McDonalds und H&M oferecem para alguém hoje na Alemanha 

essa orientação forte. A gente pode ir para Hildesheim ou para Chemnitz, e a gente sabe logo que na saída tem 

cachorro quente, que os canudos estão empilhados sobre o lixo como palitinhos de chocolate da marca Mikado e 

que as meias estão penduradas próximas ao caixa. 
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comunicação modifica as relações humanas, pois o computador e, mais tarde, a internet, 

enquanto novas mídias eletrônicas lançadas pelo desenvolvimento tecnológico, funcionam 

como instrumento que promove a globalização cultural entre pessoas.  

             A palavra de origem inglesa computer aparece inúmeras vezes na obra. Com ela, são 

construídas inúmeras palavras compostas em alemão, como, por exemplo, a palavra: 

Computerspielzeitalter, citada no trecho em que o narrador descreve a moda do brinquedo io-

io e o associa à era dos jogos de computador: “Kein Wunder, dass das Spielen mit dem Jo-Jo 

in den Pausen so beliebt war. Und dass das Computerzeitalter mit einem Spiel anfing, für das 

man fast schon stoische Qualitäten brauchte [...]”220 (ILLIES, 2013 [2000], p. 16, grifo nosso). 

              A palavra inglesa computer é adaptada, dessa forma, ao dicionário alemão com o artigo 

masculino “der”, e é escrita, como todo substantivo alemão, em letra maíuscula, assim como 

no trecho da obra: “Einen Computer hat Bernd nicht, manchmal bringt er sein Laptop, das er 

beharrlich “Schlepptop” nennt, mit vom Büro nach Hause. Außer Intel hat er allerdings nur 

Computerspiele wie Lara Croft inside“221(ILLIES, 2013 [2000], p. 108, grifos nossos). Neste 

trecho, foi formada a palavra composta Computerspiele, de acordo com a regra gramatical de 

formação de palavras compostas alemã, na qual a palavra base de significação (no caso, 

Spiele222) fica na segunda posição e a palavra da primeira posição (no caso, Computer223) 

caracteriza a palavra base de significação. Dessa forma, fala-se, então, em “jogos de 

computador”. Além do anglicismo computer, aparece ainda neste trecho a palavra inglesa 

laptop, também escrita em letra maiúscula como um substantivo alemão, e flexionada nesta 

frase como complemento acusativo de gênero neutro do verbo mitbringen.224 

              Pelo fato de ambos os substantivos da língua inglesa computer e laptop receberem um 

gênero da língua alemã masculino, feminino ou neutro, e serem escritos em letra maiúscula, faz 

com que eles possam ser flexionados de acordo com as regras da gramática alemã. Este caso de 

declinação de palavras inglesas como se fossem palavras alemãs é outro fenômeno de 

“alemanização”, conforme já tratamos quando analisamos a flexão da palavra inglesa cool. 

Percebe-se uma ultrapassagem da fronteira linguística fixa da língua alemã e inglesa. Ainda 

                                                           
220 Não é de se admirar que era tão normal brincar com o ioiô nas pausas. E que a era dos jogos de computador 

começou com um jogo para o qual a gente precisava quase de qualidades estóicas. 
221 Bernd não tem um computador, às vezes ele traz junto o laptop dele que ele chama persistentemente de 

“Schlepptop” (trocadilho com o verbo “schleppen”, que significa arrastar ou carregar consigo para todo lado) do 

escritório para casa. Com exceção do (microprocessador da marca) Intel, ele tem, no entanto, apenas jogos de 

computador como o da Lara Croft dentro. 
222 Jogos. 
223 Computador. 
224 Trazer consigo. 
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neste trecho, é citado o nome do jogo de computador americano: Lara Croft e, logo após, outra 

palavra inglesa, a palavra inside que significa “dentro” (do laptop).  

              Ainda como outro meio de comunicação de massa, que exerce grande influência como 

canal de divulgação de informação, está a revista Fit for Fun que servia quase como um modelo 

de conduta da moda estética para se conseguir o corpo ideal de acordo com os padrões de beleza 

transmitidos pela mídia. O próprio nome da revista já é em si exemplo de anglicismo citado na 

obra: 

 

Die Zeitschrift [...] kam Mitte der neuziger Jahre auf, genau: im Jahre 1996, 

als die Generation Golf die Schule verließ, und wie von einer genetischen 

Programmierung getrieben, die Fitneßstudios und Sonnenstudios zu ihren 

bevorzugten Aufenthaltsorten erklärte. Die bunte Zeitschrift tut auf vielen 

hundert Seiten nichts anderes, als dem Leser zu sagen, dass er sich zu Recht 

quält. Denn, so sagt jeder Artikel, jedes Foto, jede Anzeige, fun hat nur, wer 

fit ist. (ILLIES, 2013 [2000], p. 92, grifos nossos)225 
              

 Neste trecho, além das palavras inglesas fit226 e fun227, que conferem o nome à revista 

e identidade a esta como uma revista para um público esportista em geral, temos também as 

palavras compostas: Fitneßstudio228 e Sonnenstudio229, construídas de acordo com a regra da 

gramática alemã de formação de palavras compostas. Enquanto as palavras fit e fun, são 

palavras inglesas que não aparecem flexionadas, observa-se mais claramente o caso de 

permeabilidade desta fronteira linguística na troca dos “ss” da palavra inglesa fitness para a 

letra do alfabeto alemão “ß”. Além disso, Fitneßstudio é escrita em letra maiúscula como um 

substantivo alemão. Na palavra Sonnenstudio, por outro lado, há a presença de uma palavra 

alemã Sonnen, como primeira palavra da composição, e da inglesa studio, sendo que studio é a 

palavra base de significação e Sonnen a caracteriza. Conclui-se, portanto, que ambas as palavras 

– Fitneßstudio e Sonnenstudio – são flexionadas, neste trecho, na forma plural apenas com a 

adição do “s” ao final, da maneira como ocorre a flexão de plural em inglês. 

              Em uma academia de ginástica, a geração Golf treinava para conquistar um modelo de 

corpo físico, cuja imagem era apreciada na sociedade como padrão desejado de beleza. Na 

                                                           
225 A revista surgiu no meio dos anos 1990 exatamente: no ano de 1996, quando a geração Golf deixou a escola, e 

como se fosse programada geneticamente, declarava as academias de ginástica e os estúdios de bronzeamento 

como seus lugares de permanência preferidos. A revista colorida não fazia outra coisa em muitas cem páginas do 

que dizer para o leitor que ele se tortura com razão. 
226 Estar em forma. 
227 Diversão. 
228 Academia de ginástica. 
229 Estúdio de bronzeamento artificial. 
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prática de esportes, o mais importante é o resultado que os exercícios físicos trazem para que 

se atingisse a aparência corporal ideal, a transmitida pela mídia e enaltecida pela sociedade. 

Este resultado tinha que ser admirado como um padrão estético tanto na forma de 

condicionamento físico quanto na cor da pele bronzeada que se conseguia por intermédio de 

bronzeamento artificial. Em relação à prática de esportes, além da academia de ginástica, 

„waren es zwei andere Sportarten, die die Transformation der Generation Golf zu Fit for fun-

Jüngern viel entscheidender vorbereiteten. Es waren beides, [...] Skifahren und Surfen”230 

(ILLIES, 2013 [2000], p. 84). No caso de Skifahren231, temos uma palavra norueguesa ski 

formando uma palavra composta com o verbo alemão fahren, verbo que, nesse caso, está como 

um substantivado, isto é, está como o substantivo neutro: das Fahren. No anglicismo Surfen232, 

foi adicionada apenas a terminação “en” à palavra inglesa surf para formar um verbo de acordo 

com a estrutura gramatical dos verbos em alemão. O verbo surfar construído em alemão: surfen 

está também em letra maiúscula como um verbo substantivado. 

              Além da Fit for Fun como revista do mundo dos esportes, na década de 1990 foi 

também novidade de entretenimento esportista a revista Men’s Health233 voltada para o público 

masculino, mas cujo “potencial do título da história já parece estar esgotado depois de um ano, 

e que gira mês a mês de forma confiável entre (os temas) “barriga tanquinho – imediatamente” 

e “Assim que dá certo com a barriga tanquinho” (ILLIES, 2013 [2000], p. 96). 

              Em momentos de diversão, no seu tempo livre, a geração Golf também se orientava 

por modas americanas. Em seu discurso, são frequentes outros anglicismos como nomes de 

atividades desempenhadas nos momentos de lazer. Tanto é assim que: 

 

Ende der neuziger Jahre  kam dann eine neue Mode auf, die die ultimative 

Verbindung zwischen Love Parede und Fitneßstudio herstellte. Es war das 

Inline-Skaten. [...] Inline-Skating entspricht übrigens auch deshalb fast noch 

eher als Joggen unserer Weltsicht, weil es, zumindest in flachen Städten wie 

Frankfurt, Hamburg und Berlin, ein Optimum an Vergnügen mit einem 

Minimum an Kraftaufwand ermöglicht, zudem darf man noch schöne 

Kleidung dabei tragen und wird braun. (ILLIES, 2013 [2000], p. 90, grifos 

nossos)234 

                                                           
230 Existiam outros dois tipos de esporte que prepararam a transformação da geração Golf de forma muito decisiva 

em discípulos (da revista) “Fit for Fun”. Foram ambos, andar de esqui e surfar. 
231 Andar de esqui. 
232 Surfar. 
233 Saúde dos homens. 
234 Ao fim dos anos 1990 veio uma nova moda, que produziu a conexão final entre o Love Parede e a academia de 

ginástica. Era o andar de patins. [...] Andar de patins corresponde, a propósito, também por causa disso quase ainda 

mais à corrida na nossa visão de mundo, porque pelo menos possibilita uma ótima diversão em cidades planas 
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 Com Love Parade, trata-se de uma festa ao ar livre, “considerada como a única 

passeata na qual a geração narcisista ainda era capaz de participar. [...] na verdade, na mídia da 

música, mas com o objetivo da celebração do próprio prazer e da própria corporalidade. 

(ILLIES, 2013 [2000], p. 165). A geração de jovens de 1990 dançava ao ar livre na rua ao som 

da música techno. O nome desta grande festa ao ar livre com dois nomes em língua inglesa 

traduzido como “Parada do Amor” marcou a história da década de 1990 como um grande evento 

de rua e de grande atração entre os jovens. Com a palavra inglesa inline-Skaten, a geração Golf 

define o ato de andar de patins, embora exista a palavra em alemão Rollschuhfahren para 

designar essa atividade. Porém, o termo em inglês é o mais utilizado entre os jovens, assim 

como o anglicismo joggen para designar a corrida como esporte. Com a terminação “en” ao fim 

da palavra de origem inglesa, é construído o verbo inline-Skaten e o joggen que podem ser 

conjugados normalmente como se fossem verbos alemães. Com das Inline-Skaten e das Joggen 

é construído o verbo substantivado que recebe, dessa forma, o gênero neutro alemão “das”. 

              A questão da adaptação da língua inglesa ao discurso comum coloquial da língua alemã 

que analisamos constitui um fenômeno de comportamento linguístico deste momento histórico 

de pós-reunificação e de globalização, econômica, tecnológica e cultural. Os anglicismos são 

fenômenos linguísticos de empréstimo espontâneos, isto é, não existiu planejamento por parte 

dos jovens de modificar seu tipo de fala em função da influência da globalização e 

americanização. Estes foram muito mais influenciados sócio-culturalmente pelos 

acontecimentos histórico-políticos que ocorreram em cadeia após o fim da Segunda Guerra 

Mundial. Esse fenômeno linguístico do anglicismo constitui, na nossa pesquisa, um caso de 

permeabilidade da fronteira linguística entre essas duas línguas consideradas, à princípio, como 

línguas nacionais – em um sentido institucional e oficial – que mantém cada uma sua 

individualidade identitária enquanto código linguístico, mas que entram em contato e 

influenciam uma a outra. Dessa forma, ultrapassam suas próprias fronteiras linguísticas. 

 

 

 

 

 

                                                           
como Frankfurt, Hamburgo e Berlim com um mínimo de esforço, também a gente pode vestir uma roupa bonita e 

ficar bronzeado. 
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5 Considerações finais 

 

 

A Literatura Pop, como toda forma de literatura, apresenta a marca de identidade de 

constituir um conjunto de obras de ficção com características que predominam mais do que 

outras dentro de um momento histórico específico. Com a designação pop, porém, esta literatura 

indica um contraponto identitário com a literatura canônica, com a conhecida e considerada 

como a “normal”. 

Ambas as manifestações literárias da Literatura Pop alemãs, tanto a da geração dos pais 

quanto a da geração dos filhos, refletem os sentimentos e emoções desses respectivos momentos 

históricos ao mesmo tempo em que utilizam a Alltagssprache – a língua informal de descrição 

do cotidiano da época histórica em questão –, para transportar suas realidades. As duas formas 

de literatura nomeadas com o mesmo termo são diferentes, dessa maneira, não apenas nos 

tempos cronológicos, mas como também nos valores simbólicos de significação identitários 

que transportam.  Nesta pesquisa, portanto, concentramos-nos na Literatura Pop alemã da 

década de 1990 como corpus para analisarmos traços da identidade linguística da língua 

coloquial que descreve o cotidiano da geração Golf, definida pelo dicionário Duden online 

como: “a faixa etária dos alemães nascidos na Alemanha Ocidental aproximadamente entre 

1965 e 1975, cujo sentimento de vida é caracterizado por uma convicção egoísta e uma 

despolitização predominante”235. Esta língua coloquial trazida para os textos escritos e 

catalogada como literatura é a utilizada no cotidiano desta geração de jovens, é a língua que 

constitui a comumente falada em ambientes sem controles institucionais e que promove, dessa 

forma, identificação, pois descreve as realidades triviais daquela época de forma acessível ao 

entendimento da massa. A língua escrita adotada nas obras desta literatura narra trivialidades 

típicas de experiências de todos os dias e é utilizada como marca de identidade deste tempo 

pós-reunificação e de desenvolvimento da globalização. Pela marcação da diferença em relação 

à literatura padrão conhecida e aceita institucionalmente na sociedade como literatura, e ainda 

por intermédio da sua língua coloquial como marcadora de sua identidade, a Literatura Pop 

alemã da década de 1990 se apresenta como um movimento não apenas literário em si, mas 

também basicamente linguístico. 

                                                           
235 Disponível em https://www.duden.de/rechtschreibung/Generation_Golf. Acesso em: 25 dez. 2018, tradução 

nossa. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Generation_Golf
https://www.duden.de/rechtschreibung/Generation_Golf
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Na presente tese, propusemo-nos a analisar essa forma de Alltagssprache da década 

de1990 e, para realizar tal propósito, destacamos alguns fenômenos linguísticos em três obras 

consagradas da Literatura Pop de 1990: Faserland, Tristesse Royale e Generation Golf. Eine 

Inspektion. Na primeira obra, examinamos xingamentos com valor metafórico como traços de 

oralidade. Na segunda, tratamos da utilização do recurso da ironia como forma de comunicação 

indireta. Na terceira, analisamos anglicismos como um tipo de fronteira linguística. Após a 

análise destes fenômenos linguísticos observados em três obras da Literatura Pop, 

comprovamos a hipótese inicial de que a língua coloquial da Literatura Pop da década de 1990 

é uma manifestação de identidade linguístico-geracional, hipótese esta que é reforçada pelos 

estudos de Stuart Hall (1997) e Lothar Krappmann (2010), autores que trabalham com 

identidade linguística. Stuart Hall, com sua concepção de identidade fragmentada do mundo 

pós-moderno, defende que as identidades deste tempo não apresentam possibilidade de serem 

imutáveis. Ele defende que os modelos de identidades anteriores, considerados como fixos, 

apresentavam sentido de ser na construção histórica de uma sociedade com concepção 

iluminista de que o homem estava no centro dos interesses e que a razão o determinava. As 

concepções de identidade existentes antes do período pós-moderno, eram, por exemplo, 

centradas em fatores biológicos como cor da pele e de sexo masculino ou feminino. Além disso, 

a orientação sexual e o papel desempenhado na sociedade a partir da profissão desempenhada 

socialmente pelo indivíduo, eram considerados também como marca de identidade do 

indivíduo. 

Em tempos pós-modernos, como o da década de 1990, de desenvolvimento do 

fenômeno de internacionalização dos mercados econômicos, eletrônico-tecnológicos e 

culturais, nos quais diferentes grupos culturais entram em contato uns com os outros, tornou-se 

impossível a ideia de homogeneização de culturas. Ocorre muito mais, neste momento 

histórico, uma hibridização cultural que influencia o modo de percepção sociocultural das 

sociedades. As novas mídias tecnológicas, como o computador e, mais tarde, a internet, além 

do desenvolvimento tecnológico da mídia doméstica televisiva, contribuíram ainda mais para a 

revolução do alcance da informação, isto é, para a globalização da informação. Neste panorama 

sociocultural modificado, as identidades não são imutáveis como se supunha, pois estão sempre 

em movimento e se tornando outras a todo momento. As identidades não são mais locais, mas 

se tornaram globais, de fácil acesso a todos que usufruem naturalmente deste novo mundo de 

revolução do alcance da informação. Nas obras da Literatura Pop, são encontradas identidades 

simbólicas dentro deste momento histórico real de 1990 de grandes transformações sociais. Na 
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citação de nomes de produtos de consumo do dia a dia e citação de artistas famosos da mídia, 

por exemplo, está a inovação da língua de Literatura Pop de 1990 de citar a realidade identitária 

comum do seu tempo, o que rompe com a norma de uma literatura e língua padronizadas. 

Segundo ainda Lothar Krappmann, a identidade é construída socialmente. Apenas na 

interação com outros, dentro de uma sociedade, é que a identidade faz sentido. Sendo assim, 

um indivíduo é um cidadão de sua sociedade e possui diferentes identidades de acordo com o 

papel que desempenha em determinado momento de interação social, sendo que esse momento 

sempre muda também. Sendo assim, em sociedade, os cidadãos possuem naturalmente 

expectativas e necessidades que devem ser satisfeitas durante a interação social par que esta 

ocorra. Krappmann defende ainda que, por intermédio da língua coloquial, é que essa interação 

é possível. Por intermédio da língua, o ser social entra em contato com outro e desenvolve sua 

identidade em interação na sociedade. Por esta razão, a identidade é dinâmica e nunca pode ser 

uma só, fechada em si mesma. Ela se constrói na relação com outros e depende basicamente 

disso. 

Nesta tese, com a fundamentação teórica a partir destes dois autores estudiosos, 

concluímos que a identidade linguística da língua utilizada na Literatura Pop da década de 1990 

marca a coloquialidade da fala cotidiana utilizada pela geração Golf fora de ambientes 

institucionais de controle. Com o estudo identitário desta forma de língua coloquial utilizada 

neste tempo histórico, comprovamos ainda que essa marca de coloquialidade apresenta como 

característica específica a presença de traços de ironia – de se escrever o contrário do que se 

quer dizer, ao mesmo tempo que são oferecidas pistas para que o receptor da informação 

interprete a mensagem implícita. Dessa forma, a hipótese central de que a língua coloquial 

utilizada na Literatura Pop constitui manifestação de identidade linguístico-geracional se 

confirmou após a análise dos fenômenos linguísticos citados anteriormente. 

Por fim, este estudo apresenta uma tese inédita em relação à identificação do uso 

identitário linguístico desta literatura, visto que, durante a década de 1990 de grandes 

reformulações na sociedade europeia, uma pluralidade de novas identidades surge com o 

fenômeno da globalização econômica, tecnológica e cultural e, questiona as dadas 

anteriormente como fixas. Inaugura-se, dessa forma, uma dinamicidade identitária a partir deste 

tempo que abre caminho para futuras mudanças sociais. Por intermédio da língua coloquial – 

espontânea e simples na sua estrutura e na sua significação – utilizada na vida comum 

desinstitucionalizada como transportadora de realidades deste momento histórico, novas 

identidades são formadas desordenadamente. A Literatura Pop, como um campo institucional 
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de ficção, e a língua coloquial que a descreve, transmitem a vida real da sociedade da década 

de 1990 na Alemanha Ocidental. Dessa forma, a análise dos traços de identidade da língua 

coloquial desta faixa de tempo histórica nomeada institucionalmente como Literatura Pop se 

justifica pelo fato de esta língua coloquial ser utilizada como código linguístico de 

representação de uma realidade histórico-política que transformou a realidade cultural do 

panorama social da década de 1990. A presente análise pode, ainda, contribuir para futuros 

estudos culturais e de identidade, além de servir de modelo para outras análises identitárias 

linguísticas de movimentos históricos, assim como foi o movimento literário e linguístico da 

Literatura Pop que marcou época na Alemanha (recém) reunificada. 
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