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RESUMO 

 

 

Mudanças na percepção da passagem do tempo que ocorrem nos últimos 50 anos têm 

influenciado a forma como a literatura e a fotografia representam as cidades 

contemporâneas. Aceleração, simultaneidade, distância para o passado e 

despreocupação com o futuro são alguns dos sintomas de transformações da sociedade 

— cada vez mais próxima de uma aldeia global virtual — cujo ápice parece passar pela 

consolidação do tempo presente como o momento da experiência. Viver o hoje, o agora, 

é comportar a experiência individual no tempo de um instante. Diante de um 

movimento cada vez mais enraizado, a literatura e a fotografia encontram caminhos 

para desenvolver narrativas que discutem ou questionam os efeitos de tais mudanças na 

vida cotidiana das metrópoles do século XXI, onde as novas configurações do tempo 

parecem impactar mais o indivíduo. Tomando esta reflexão como eixo de análise, o 

presente estudo examina as bases para a compreensão de como se dá o surgimento de 

um novo cronótopo, seguindo caminhos teóricos percorridos por David Harvey, Hans 

Ulrich Gumbrecht e Zygmunt Bauman, que perceberam uma influência direta do novo 

formato do tempo na forma como se vive nas grandes cidades globais. Na busca por 

entender como as narrativas do novo século representam as metrópoles contemporâneas 

a partir da influência do tempo presente, encontra-se no livro Eles eram muitos cavalos, 

de Luiz Ruffato, e na série de fotografias Babel Tales, de Peter Funch, duas 

representações de cidade que se alinham ao desafio de comportar a expansão do 

presente e problematizar seus efeitos sobre o indivíduo.  

 

 

Palavras-chave: Literatura; fotografia; espaço; tempo; presente; cidade; pós-modernidade 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

In the last 50 years, changes in the perception of how time passes have influenced the 

way literature and photography represent contemporary cities. Acceleration, 

simultaneity, distancing from the past and a lack of concern for the future are some of 

the symptoms of society transformations — each time closer to a virtual global village 

— whose apex seems to be the consolidation of the present time as the moment of 

experience. To live the today, here and now, is to accept an individual experience in an 

instant. In facing a movement that is becoming more ingrained, literature and 

photography find ways to develop narratives that discuss or question the effects of daily 

life´s changes in the twenty-first century metropolis, where the new time configurations 

seem to impact more and more the individual. From this perspective as the pinnacle of 

an analysis, the present study examines the basis to comprehend the advent of a new 

chronotope, following the theoretical paths by David Harvey, Hans Ulrich Gumbrecht, 

and Zygmunt Bauman, who noticed a direct influence in the new time format over the 

way we live in big global cities. During the search to understand how narratives of the 

new century represent the contemporary metropolis from the influence of the present 

time, the book Eles eram muitos cavalos, from Luiz Ruffato, and the series of 

photographs Babel Tales, by Peter Funch, are two representations of a city that 

challenge the present expansion and question its effects over the individual.    
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Introdução 

 

 

Quando escreveu Condição Pós-moderna (2014), David Harvey não conhecia a 

internet. Ao menos, não a internet que vivenciamos atualmente, com conexões em alta 

velocidade, redes constituídas e disseminadas que garantem interações simultâneas 

provenientes de qualquer parte do mundo. Mas, em 1989, ano de lançamento do livro, 

Harvey identificou processos vigentes que apontavam desdobramentos relacionados a 

situações que vivemos hoje, quase trinta anos depois. Ele foi capaz de reconhecer 

aspectos importantes da realidade sociocultural da época que estão em curso desde 

então, o que faz parecer, inclusive, que anteviu a vertiginosa transformação das relações 

sociais cujo ápice do processo indica, hoje, estar refletido na abrangência da web. 

Apesar da distância de quase de três décadas, o pensamento de Harvey ainda representa 

uma contribuição importante para se discutir a questão do espaço-tempo nas metrópoles 

contemporâneas. 

Aquela década foi marcada por rupturas e expansões. O mundo assistia, entre 

outras coisas, à implosão da polarização político-econômica, a exportação do consumo 

como padrão de comportamento, a consolidação dos mercados de massa e o lançamento 

dos primeiros computadores portáteis (se for possível usar tal adjetivo diante do que é 

chamado portabilidade atualmente). O mundo digital era tema apenas de ousadas 

histórias de ficção científica nos anos 1980. Hoje, quase trinta anos depois, o tempo 

tratou de inscrever a década de Harvey na História. 

De alguma forma, o que aconteceu de lá para cá está refletido nas entrelinhas do 

livro do geógrafo britânico. Suas páginas apontaram profundas transformações nas 

organizações de trabalho e nas formas de comunicação. Numa análise que combina 

causa e efeito, o estudioso enxergou impactos no mercado, no consumo, na arte e nas 

interações pessoais — e propôs uma teoria: o fim do século XX refletia “consequências 

culturais do suposto desaparecimento do tempo e do espaço como dimensões 

materializadas e tangíveis da vida social” (2014, 265).  

Nasci enquanto Harvey escrevia. O mundo que ele descreveu é, também, o 

mundo que eu conheço. Naturalmente, este trabalho é uma investigação sobre uma 

pequena parte desse mundo, ou de como ele pode ser visto, vivenciado, experimentado e 

representado, nas ruas, nas páginas de livro ou nos enquadramentos de fotografias. Não 
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deixa de ser também uma meditação sobre aquilo que Harvey observou com clareza: o 

novo século seria impactado pelas novas configurações do espaço e do tempo. 

David Harvey não está só nesta observação. O alemão Hans Ulrich Gumbrecht, 

o polonês Zygmunt Bauman, o norte-americano Fredric Jameson e tantos outros 

teóricos, pensadores e críticos literários dedicaram e continuam dedicando importantes 

reflexões ao tema. A obra seminal de Bauman, Modernidade Líquida (2001)1, teceu 

reveladoras considerações sobre as relações sociais amparadas sobre uma leitura que 

observa os efeitos das dinâmicas espaço-temporais muito similar ao do britânico. Dez 

anos depois de Bauman, vinte depois de Harvey, Hans Ulrich Gumbrecht deu novas e 

importantes contribuições ao raciocínio acerca do tempo — em especial o tempo 

presente — e suas implicações sobre a vida das pessoas, quando lançou Nosso amplo 

presente (2015)2. 

Os três pensadores europeus meditam sobre a influência do tempo sobre os 

indivíduos num contexto de realidade global. Portanto, a escolha desses autores para 

fundamentar as reflexões desta pesquisa se deve, sobretudo, ao fato de se ter optado por 

estudar as grandes cidades, como parte desse contexto — os objetos desta investigação 

são representações narrativas de Nova York e São Paulo. Fato curioso é que, embora 

estes autores não discutam especificidades da realidade brasileira, ou mesmo latino-

americana, eles mantêm relações intelectuais e acadêmicas com o Brasil. De fato, todos 

estiveram no país nos últimos dois anos, o que evidencia certa repercussão de seus 

pensamentos nos meios acadêmicos brasileiros. Quando estava prestes a completar 90 

anos, Bauman visitou o Brasil pela primeira vez: esteve no Rio de Janeiro em setembro 

de 2015 para conferências sobre educação. Harvey foi à capital fluminense em março de 

2016, para encontros sobre a ocupação urbana na esteira de suas reflexões mais 

recentes, publicadas no livro Cidades Rebeldes (2014). Quem mais conhece o país, no 

entanto, é Gumbrecht. Habituée do Rio e das cidades de Minas Gerais, o alemão 

participou de alguns eventos no país em anos recentes, entre eles o XV encontro da 

Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), na Uerj, em setembro 

passado. 

Não são somente as visitas; os três pensadores destacam nas obras que suas 

análises levam em conta uma nova realidade global, conectada e interdependente. O 

novo mundo formado no final do século XX é um espaço que “parece encolher numa 

                                                      
1 A edição original é de 2000. 
2 A edição original é de 2010. 
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‘aldeia global’ de telecomunicações e numa ‘espaçonave terra’ de interdependências 

ecológicas e econômicas”, diz Harvey (2014, 219). O mesmo geógrafo observa as 

consequências: “os horizontes temporais se reduzem a um ponto em que só existe o 

presente” (2014, 219).  

Foi a partir dessas considerações que começou a se desenhar o escopo desta 

investigação: entender como as novas configurações do tempo e do espaço podem ser 

referências significativas para a vida dos indivíduos nas grandes cidades, onde o 

impacto das mudanças sugeridas pelos pensadores parece ser mais evidente. A partir do 

caminho teórico sinalizado por Harvey, Gumbrecht e Bauman, delimitou-se que a 

análise produziria uma reflexão sobre um ponto específico de suas considerações — 

talvez aquele de maior consenso entre os três e, ao mesmo tempo, o que os três 

pensadores apontaram como produto mais manifesto das transformações e como 

elemento capaz de orientar, desorientar ou reorientar a vida das pessoas no novo século: 

o tempo presente. 

No entanto, naquele momento, tinha-se o desejo de entender como o tempo 

retirava das relações entre as pessoas o que Gumbrecht chama de demanda por 

presença: “É seguro afirmar que todos nós sentimos um anseio especial por momentos 

de presença no nosso amplo presente”, escreveu o alemão (2015, 141). Pensava-se 

numa reflexão que pudesse dar conta de entender como a vida de um indivíduo numa 

metrópole é influenciada pela aceleração da passagem do tempo e a circulação 

estimulada a ponto de subtrair a sensação de estar presente nos lugares da cidade; uma 

influência cujos sintomas parecem se reproduzir na despersonalização da experiência, 

uma das facetas, segundo Gumbrecht (2015), da projeção da consciência em meios 

virtuais, ou seja, a web. Porém, tal desejo apontou para a necessidade de uma nova 

delimitação da pesquisa, que foi definida para dar conta do estabelecimento do tempo 

como um referencial para as representações de cidade contemporânea. Dessa temática 

central, surgiram ramificações interessantes, que foram abordadas ao longo da pesquisa 

de acordo com o avanço da reflexão, sem, no entanto, ter a intenção de esgotar o 

assunto. É o caso dos efeitos do tempo sobre a experiência do indivíduo, no sentido de 

entender a experiência como o que o sujeito urbano experimenta, vivencia, observa e 

retira para si da cidade. 

Ao estabelecer que a pesquisa se estruturasse a partir de um eixo que se 

consolida com reflexões sobre o presente de um lado e sobre a cidade de outro, este 

trabalho se aproximou de uma consideração feita por Beatriz Resende em 



 
 

15 

 

Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século XXI (2008). Nesta obra, 

a autora indica a presentificação como uma das questões dominantes da ficção brasileira 

produzida a partir dos anos 2000. A consequência da aproximação dessas observações 

foi a seleção do livro Eles eram muitos cavalos (2001), de Luiz Ruffato, como objeto da  

investigação que originou a presente dissertação.  

O livro pareceu uma escolha natural porque a temporalidade faz parte tanto da 

sua temática quanto da estrutura. É possível afirmar que o presente é o cenário temporal 

do livro, assim como a metrópole é o cenário físico — seus contornos, limites e 

interseções estão expostos na obra. Para uma pesquisa que se propunha inserir a 

literatura nacional no debate sobre a experiência da temporalidade buscando obras 

publicadas no século XXI, Ruffato pareceu ser uma opção tão clara como fértil. 

Eles eram muitos cavalos provocou ressonância na crítica literária brasileira ao 

ser lançado nos primeiros meses no novo milênio. Foi recebido com surpresa, 

entusiasmo, elogio e tornou-se objeto de diversas leituras e análises desde então. Uma 

série de elementos do livro foi destacada por quase todas as resenhas e artigos que se 

dedicaram a compreender seu conteúdo e suas implicações — a polifonia, a cacofonia, o 

fragmento, as múltiplas perspectivas, a ausência de linearidade, o tributo ao realismo, a 

crítica social, o discurso metonímico, a observação do presente. Imagens como o “flash” 

e o “olho-câmera” foram usadas com naturalidade. Os críticos concordaram: há no livro 

uma evidente influência da linguagem cinematográfica e fotográfica. 

Por isso, tornou-se instigante, durante a concepção deste projeto, contrapor o 

romance de Ruffato a uma narrativa predominantemente visual que também 

problematizasse a experiência individual em uma metrópole tendo em vista os novos 

paradigmas da temporalidade. Durante o processo de orientação, surgiu a possibilidade 

de trabalhar com Peter Funch, que esteve presente no Festival Internacional de 

Fotografia Paraty em Foco de 2012, evento realizado na cidade de Paraty, localizada no 

sul do estado do Rio de Janeiro. Fotógrafo dinamarquês, Funch apresentou em 2007 

Babel Tales, uma série de fotografias sobre transeuntes de Nova York composta por um 

método de produção baseado em fragmentos que evoca questões sobre a percepção do 

tempo pelos moradores das grandes cidades. 

A recepção a Babel Tales deu certa fama a Peter Funch, que primeiro expôs o 

material em Copenhagen e depois levou a série para galerias dos Estados Unidos. Suas 

imagens suscitaram observações da crítica especializada acerca da composição dos 

instantes, já que cada fotografia é formada por fragmentos editados a partir de dezenas 
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de recortes, por sua vez, retirados de centenas de cliques feitos em esquinas de Nova 

York. As fotografias de Funch são retratos da cidade em diferentes instantes, ou, um 

instante múltiplo que nunca existiu tornado único pelo artefato fotográfico. 

Tanto o livro de Ruffato quanto a série fotográfica ensejaram discussões e 

trabalhos críticos sobre o método de criação dos autores e sobre as representações da 

cidade. Esta pesquisa procura desenvolver reflexões neste sentido; porém, optou-se por 

ter como referência para a investigação questões acerca da temporalidade e suas 

características num espaço urbano contemporâneo. São tratados aqui aspectos referentes 

aos procedimentos do fotógrafo e do escritor, considerações sobre o diálogo 

estabelecido entre a técnica de cada um deles e o ambiente que eles buscam representar, 

e peculiaridades da relação entre tempo e cidade que são reproduzidas por suas obras. O 

objetivo foi contrapor linguagens e verificar como as narrativas constroem uma 

representação da metrópole contemporânea e discutem os efeitos sobre a experiência do 

indivíduo afetada pelo tempo. 

Dessa forma, estabeleceu-se uma estrutura de investigação a fim de dar conta 

das formulações teóricas acerca do tempo e do espaço, das análises críticas das obras de 

Luiz Ruffato e Peter Funch, e das reflexões sobre a representação das cidades e da 

experiência do indivíduo por estas duas obras.  

Assim, as considerações sobre o tempo e o espaço tornaram-se o tema do 

primeiro capítulo deste trabalho. Nele, busca-se entender o que é considerado por 

Bauman, Gumbrecht e Harvey uma transformação na percepção do indivíduo sobre 

estas duas dimensões. Foco desta pesquisa, a análise sobre o tempo presente almeja 

apreender, a partir das referências teóricas selecionadas, como se consolidou uma nova 

forma de se relacionar com a temporalidade, seguindo o rastro da afirmação de 

Gumbrecht (2015, 48): “Hoje sentimos cada vez mais que o nosso presente foi 

expandido, pois agora está rodeado por um futuro que não conseguimos mais ver, ter 

acesso ou escolher, e por um passado que não conseguimos deixar para trás”. 

Na sequência, no segundo capítulo, procura-se fazer uma análise crítica de Eles 

eram muitos cavalos tendo o tempo como referência. Investiga-se como Ruffato utiliza 

mecanismos narrativos e procedimentos estilísticos para recriar a cidade de São Paulo 

em um único dia — uma perspectiva temporal capaz de definir o romance. Questões 

sobre a natureza fragmentária da percepção do presente, do deslocamento pela cidade 

como elemento constitutivo da obra e da simultaneidade de acontecimentos em diversos 

pontos do espaço urbano são colocados como eixos da leitura sobre o livro, em uma 
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tentativa de estabelecer um diálogo com trabalhos críticos sobre a obra, como a 

coletânea de ensaios Uma cidade em camadas: ensaios sobre o romance Eles eram 

muitos cavalos, de Luiz Ruffato (2007), entre outros. 

O terceiro capítulo se interessa por estabelecer uma avaliação crítica semelhante 

à anterior tendo como objeto a série de fotografias Babel Tales. Também se procura 

entender como a obra de Peter Funch cria, por meio da edição de imagens, uma 

metrópole contemporânea cujo tempo é um elemento orientador da experiência. 

Aparecem, da mesma forma, questões como o deslocamento dos indivíduos, as 

simultaneidades e a problematização da experiência. A narrativa que o dinamarquês 

constrói sobre Nova York por meio das fotografias se mostra um rico elemento para a 

compreensão do livro de Luiz Ruffato ao permitir que sejam identificadas semelhanças 

e diferenças, procedimentos criativos comuns ou divergentes, para dar conta de efeitos 

similares da representação de um espaço urbano do século XXI. Esta discussão 

demandou algumas referências sobre a linguagem fotográfica, embora não fosse a 

finalidade da pesquisa investigar a fotografia em si. Buscou-se no livro de Susan Sontag 

Sobre fotografia (2004)3 e em textos acadêmicos reflexões que contemplem a relação da 

linguagem fotográfica com o presente ou com a cidade. O uso de paratextos, como 

entrevistas de Funch ou observações sobre sua criação, também foi importante para 

compreender a técnica e as próprias considerações do fotógrafo para representar o 

ambiente urbano segundo uma intensa e específica influência do tempo. 

Em seguida, tem-se a intenção de estabelecer uma análise crítica que conjugue 

as duas obras e seus temas comuns. No quarto capítulo, são analisados procedimentos 

de descarte de elementos da realidade para a constituição de narrativas e o 

estabelecimento de conexões entre os fragmentos selecionados para compor uma 

representação de cidade. Discute-se a forma de representar o caos e de tematizar o 

anonimato e a invisibilidade como questões das grandes cidades. Também se procura 

entender como Ruffato e Funch sugerem que as metrópoles por eles recriadas 

problematizam a experiência do indivíduo, ao serem reguladas por um tempo no qual o 

presente é uma dimensão soberana.  

Por fim, o objetivo derradeiro desta dissertação é abrir portas para futuras 

investigações sobre obras que compõem o acervo contemporâneo da Literatura 

Brasileira e que têm o tempo como um elemento de referência para a constituição de 

                                                      
3 A edição original é de 1977. 
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suas cidades. Ao longo da pesquisa, algumas questões emergiram como 

desdobramentos da reflexão inicialmente proposta. Tais ramificações foram citadas 

neste trabalho à medida que estabeleciam um diálogo com a temática principal e 

contribuíam para a percepção de que a discussão realizada não se esgotava nas questões 

que efetivamente eram tratadas na redação final. Porém, o que se percebe é que estes 

desdobramentos permanecem como instigantes temas para análises posteriores. Será, 

sem dúvida, um estímulo para o futuro. 
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Capítulo I 

Observações sobre o presente 

 

 

Pensar é um ponto de referência na 

oscilação que caracteriza o nosso amplo 

presente, pois em pensamento podemos 

saltar da sensação de aceleração e 

complexidade que nos oprime para um 

enclave desacelerado de calma. 

 

Hans Ulrich Gumbrecht 

 

 

1.1 Um novo cronótopo 

 

Qualquer debate atual que busque entender como o tempo exerce influência na 

vida das pessoas e por que ele pode ser um elemento fundamental para a experiência do 

indivíduo parte do princípio que o tempo é uma construção social. Como tal, a ideia de 

tempo é determinada por aspectos que norteiam a rotina dos indivíduos, e pode, por que 

não, ser substituída por outra configuração construída em sociedade — o que é chamado 

de cronótopo. O termo pertence ao teórico russo Mikhail Bakhtin, é formado pela 

composição de palavras gregas cronos (tempo) e topo (lugar) e diz respeito à 

organização dos acontecimentos em narrativas segundo horizontes temporais e 

espaciais. Em Nosso amplo presente (2015), o termo serve de referência para o alemão 

Hans Ulrich Gumbrecht analisar a emergência de um novo cronótopo no século XXI. 

De fato, tanto Gumbrecht quanto o geógrafo britânico David Harvey (2014) 

apontam que um mesmo cronótopo se manteve vigente, regendo as perspectivas 

individuais e relações sociais, desde o início do século XIX. Longe de perseguir 

consenso, parece não haver dúvidas de que sua influência permaneceu constante por, ao 

menos, 150 anos, o que o levou, segundo o teórico alemão (2015, 14), “a ser confundido 

com o próprio tempo”. No entanto, após a Segunda Grande Guerra, ele foi gradualmente 
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substituído. As transformações na economia, a difusão dos meios de comunicação e as 

inovações da tecnologia são alguns dos aspectos evocados para explicar como uma nova 

organização da temporalidade se estabeleceu. 

O novo cronótopo — ainda sem nome — também rege a forma como vivemos 

hoje, no século XXI, porque carrega em si o potencial de modelar o jeito como agimos, 

presenciamos, sentimos e vemos, embora de forma diferente da que aconteceu no 

período moderno. É pertinente dizer, portanto, que ele se manifesta no contexto da pós-

modernidade4, e, sobretudo, na metrópole urbana, onde seus efeitos parecem se 

apresentar com mais consistência. Sua principal dimensão se projeta no presente. 

Só que nem sempre foi assim. A constituição do cronótopo anterior — chamado 

de pensamento histórico, consciência histórica ou tempo histórico — difere 

profundamente da construção social do tempo que permeia o mundo pós-moderno, e um 

dos aspectos mais evidentes desta diferença está na relação estabelecida entre as 

temporalidades: passado, presente e futuro. 

Um raciocínio rápido aponta que, no pensamento histórico, o presente se 

resumia a um momento de transição entre o passado e o futuro, enquanto no atual 

cronótopo, o presente é expandido, como defende Gumbrecht em sua obra (2015). 

Porém, a mera oposição entre as temporalidades é uma asserção superficial e esconde a 

intensidade de suas tensões, os efeitos sobre o indivíduo e uma forma de organização 

das relações humanas capaz de sobrepor até mesmo às fronteiras espaciais.  

Para entender como o novo cronótopo se constitui e como ele influencia a 

experiência humana é preciso regressar ao início dos anos 1800, quando se consolida 

seu precedente, o pensamento histórico. A tentativa de datar este processo pertence ao 

historiador alemão Reinhart Koselleck, a quem Gumbrecht recorreu. O fato é que, nos 

primeiros anos do século XIX, a vida intelectual se convenceu que um objeto pode 

conter um número infinito de representações e interpretações, a variar segundo a 

perspectiva do observador. Esta ideia é importante para a compreensão do pensamento 

histórico porque é dela que decorre o dilema da apreensão do mundo. Com o avançar do 

perspectivismo, o mundo deixa de ser apreendido pelos indivíduos “como num 

espelho”, no qual há apenas uma representação para cada objeto, e passa a ser 

interpretado por formas narrativas. Esses discursos “permitem sintetizar representações 

                                                      
4 Adota-se por pós-modernidade o raciocínio de David Harvey (2014) sobre um período histórico-

geográfico pós-1960 marcado por transformações nas estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais e 

estéticas. 
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múltiplas como objetos idênticos, dispondo-os em sequência e fazendo com que 

pareçam ser, enquanto momentos de transformação, os inevitáveis efeitos do tempo” 

(GUMBRECHT, 2015, 64). 

Este movimento é a semente do pensamento histórico. A aceitação da narrativa 

como possibilidade de representação e interpretação permite e estimula a existência do 

cronótopo. Centro intelectual da época, a Europa assistia, na ocasião, ao esforço 

iluminista de organizar racionalmente o mundo e encontrar uma forma “correta” de 

representação como eixo de um projeto de modernidade. A ambição moderna dava 

conta de que a realidade poderia ser construída e reconstruída. Desse projeto derivaram 

a busca pelo domínio científico da natureza, a autonomia da arte e o desenvolvimento 

de formas racionais de organização social, do pensamento e da moralidade, entre outros 

aspectos que, juntos, constituíram uma ideia de progresso (HARVEY, 2014, 23). 

É neste contexto moderno, que propõe elaborar representações da realidade 

como forma de organizar a experiência humana, que se ergue, segundo Gumbrecht, uma 

imagem do passado: “um retrato da história que chamamos de historicismo” (2015, 64). 

Ter consciência do passado e, portanto, de sua dimensão histórica significa permitir o 

estabelecimento de um discurso sobre a História, enquanto uma ordenação racional do 

conhecimento. 

Gumbrecht explica que esta imagem do passado revela que a humanidade se 

projeta no tempo. O passado fica para trás, e a ele é relegado o papel de acumular as 

experiências vividas, enquanto o homem caminha em direção ao futuro ou a várias 

possibilidades de futuros, já que são horizontes abertos de possibilidades. “Entre esses 

futuros e aqueles passados, o presente se manifestava como ‘mero momento de 

transição’”, explica o alemão (2015, 64). 

Tal relação básica entre as temporalidades dá forma ao pilar que sustenta o 

cronótopo do pensamento histórico. Passado, presente e futuro constituem um fluxo, no 

qual os indivíduos se movimentam. Gumbrecht analisa sua constituição em pormenores:  

 

Primeiro, a humanidade “historicamente consciente” se imagina num 

percurso linear, movimentando-se no tempo (assim, não é o próprio tempo 

que, como acontece em outros cronótopos, se movimenta). Segundo, o 

“pensamento histórico” pressupõe que todos os fenômenos são influenciados 

pela mudança no tempo — ou seja, o tempo surge como agente absoluto de 

transformação. Terceiro, à medida que a humanidade se movimenta ao longo 

do tempo, acredita que vai deixando para trás o passado; a distância 

permitida pelo momento presente deprecia o valor das experiências passadas 

enquanto pontos de orientação. Quarto, o futuro se apresenta como horizonte 

aberto de possibilidades em direção ao qual a humanidade vai construindo o 
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seu caminho. Entre o futuro e o passado — este é o quinto ponto —, o 

presente se estreita até ser um “breve momento de transição, já não 

perceptível” (nas palavras de Baudelaire). Acredito — sexto ponto — que o 

presente assim estreitado dessa “história” veio a constituir o habitat 

epistemológico do sujeito cartesiano. Ali estava o lugar onde o sujeito, 

adaptando experiências do passado ao presente e ao futuro, fazia escolhas 

entre as possibilidades que este último lhe ofereceria (GUMBRECHT, 2015, 

p.14-15). 

 

A ideia de linearidade temporal retomada por Gumbrecht indica algumas 

características do cronótopo. A primeira delas é o próprio fluxo como elemento 

encadeador temporal de experiência. Daí decorre a confusão entre o cronótopo e a 

própria ideia de tempo. Porém, não é o tempo que se movimenta, explica Gumbrecht, 

mas sim o indivíduo. Cabe a ele, o “sujeito cartesiano”, alinhar suas experiências 

passadas. E, como isto é feito a partir do presente, ele sente que se distancia do passado, 

reduto das experiências vividas. Por isso, a imagem do passado é aquela que propicia 

tanto a ordenação de uma narrativa histórica, como forma de representação, quanto a 

constituição do cronótopo do pensamento histórico, que está fundamentado exatamente 

nesta forma de representar o mundo. 

Neste contexto, o passado carrega, de certa forma, uma dimensão negativa. Uma 

vez constituído, ele é imutável e passivo, já que só pode se distanciar do sujeito, a não 

ser que seja acessado. Da mesma forma, está o presente, no qual o indivíduo está 

inserido. Ele tem uma dimensão específica, a de ser uma interseção. Por ser um 

momento de transição, o presente do pensamento histórico é reduzido e perde 

importância em relação a outras temporalidades. 

Já o futuro é a temporalidade na qual o indivíduo se projeta. Se há um objetivo 

no cronótopo é o de permitir que se concretize uma das múltiplas alternativas oferecidas 

que podem surgir adiante no fluxo do tempo. É dizer: o que entendemos por ação do 

sujeito é uma escolha no presente, com base na bagagem formada pelo conhecimento 

que acumulou e os momentos que viveu no passado, e que são referentes às 

possibilidades de futuro. Desta forma, o futuro evidencia a relação entre o pensamento 

histórico e a ideia de progresso. 

Associar a temporalidade ao conceito de progresso é uma proposta cara ao 

geógrafo britânico David Harvey. Marxista de formação, ele argumenta em Condição 

Pós-moderna (2014) que as teorias sociais estabelecem o progresso como o resultado 

dos processos de mudanças na sociedade. O tempo histórico é sua “dimensão primária”. 

Isto porque ele está em constante tensão com o espaço, que é uma dimensão imutável e 
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precisa ser conquistada. O tempo se apresenta, neste viés social, como a possibilidade 

de efetivar as transformações desejadas. É um elemento de esperança para a 

modernização e a revolução. 

Também para Harvey, a concepção de tempo, assim como a de espaço, é uma 

criação. É um discurso que se dá “através de práticas e processos materiais que servem à 

reprodução da vida social”, argumenta (2014, 189). Com esta afirmação, o britânico 

procura estabelecer vínculos entre a ideia de tempo e espaço com os processos políticos, 

econômicos e culturais. O que Harvey propõe é jogar luz sobre a influência do modelo 

de organização da sociedade nas duas formas de configuração: temporal e espacial. Não 

é à toa que sua análise em Condição Pós-moderna se aprofunda nas transformações 

político-econômicas do capitalismo ao longo do século XX como ponto fundamental 

para entender a transição do mundo moderno para a pós-modernidade.  

Em síntese, David Harvey expõe que a rotina dos indivíduos é determinada pelas 

formas de produção econômicas da sociedade capitalista. Ele afirma que os modos de 

organização da sociedade estão associados — ou acabam por elaborar — sentidos 

específicos de tempo. 

Ao associar o tempo e as formações sociais, Harvey indica a possibilidade de 

existência de mais de um modelo de configuração do tempo, mas que permanecem no 

contexto da modernidade e do cronótopo do pensamento histórico, ou seja, dentro da 

estrutura temporal que encadeia a experiência em um fluxo pelo passado, presente e 

futuro. Não chega a ser uma contradição em relação à interpretação de Gumbrecht. 

Enquanto o estudioso alemão foca sua análise na influência do cronótopo sobre o 

sujeito, Harvey aponta para o peso das formações sociais sobre a constituição do tempo, 

o que permite destacar nuances deste processo. 

Em uma tentativa de se aprofundar sobre os possíveis fatores que determinam o 

sentido de tempo no mundo moderno, Harvey se apoia em uma tipologia elaborada pelo 

sociólogo russo Georges Gurvitch. Em 1958, o sociólogo estabeleceu oito tipos e os 

relacionou a uma formação social específica, distintas entre si. São os tempos 

permanente, ilusório, errático, alternado, acelerado, retardado, cíclico e explosivo 

(HARVEY, 2014, 205-206). 

O tempo permanente é aquele que mais se aproxima da descrição de Gumbrecht 

sobre o cronótopo do pensamento histórico: “tempo contínuo em que o passado é 

projetado no presente e no futuro”. O tempo ilusório é apresentado como uma “duração 

longa e desacelerada mascarando crises e rupturas repentinas e inesperadas entre o 
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passado e o presente”. Ele está associado, aponta Harvey, às grandes cidades, por 

exemplo. O tempo errático é descrito como o “tempo da incerteza e de contingência 

acentuada em que o presente prevalece sobre o passado e o futuro” e pode se relacionar, 

a título de exemplo, a situações transitórias de cunho coletivo, como o processo de 

formação de classes. A ideia de transição também aparece no tempo alternado, no qual 

“o passado e o futuro competem no presente” criando uma sensação de descontinuidade, 

o que costuma acontecer em épocas de transição. Da mesma forma, a descontinuidade é 

característica do tempo acelerado (ou “à frente de si mesmo”), aquele no qual “o futuro 

se torna presente”, muito ao gosto do capitalismo competitivo. No tempo retardado, “o 

futuro se torna presente tão tarde que é superado assim que se cristaliza”. Ele está ligado 

à ideia de comunidade e seus símbolos, como organizações profissionais e estruturas 

políticas. No tempo cíclico, o qual Harvey relaciona a sociedades que privilegiam 

crenças mitológicas, o “passado, presente e futuro são projetados uns nos outros, 

acentuando a continuidade dentro da mudança”. Por fim, o tempo chamado de explosivo 

tem o “presente e passado dissolvidos num futuro transcendente”, algo relacionado às 

“revoluções e transformações radicais na estrutura” da sociedade. 

As oito variáveis de sentido do tempo permanecem no contexto do cronótopo do 

tempo histórico e dialogam com ele. Algumas tipologias mantêm o modelo de projeção 

no futuro, outras já confluem para o presente, como acontecerá com devida consistência 

na atual configuração do tempo. No entanto, nenhum deles é absoluto, nem capaz de se 

configurar como um cronótopo capaz de reger a vida em sociedade; em vez disso, são 

tempos circunstanciais, que se alternam nas nuances da formação social e variam de 

acordo com o contexto no qual são enquadrados, ou seja, como determinado grupo 

social ou um momento específico vivido pela sociedade determina sua relação com o 

tempo. Neste ponto reside sua importância. Quando Harvey admite a possibilidade de 

combinação de mais de um tempo em um mesmo contexto social, ele acaba por indicar 

que o cronótopo do pensamento histórico estava em declínio. Seguia em curso a 

transição para uma nova forma de experienciar a relação com a temporalidade. 

 

 

1.2 A compressão do espaço-tempo 

 

Por estar relacionado com as forças sociais dominantes do século XIX e fazer 

parte de um projeto de modernidade, o pensamento histórico ficou exposto à medida 
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que este projeto é abalado. O declínio foi um processo lento, concomitante com a 

descrença sobre as certezas iluministas e a própria ideia de progresso. Embora ele seja 

perceptível com mais consistência no século XX, Harvey aponta a crise econômica 

europeia de 1848, cujo início se deu na Inglaterra, como o marco inicial deste processo. 

Para o geógrafo, ela provocou uma crise de representação, que “proveio de um reajuste 

radical no sentido de tempo e espaço na vida econômica, política e cultural” (2014, 237) 

O geógrafo diz que o sentido progressista do tempo passou a ser questionado em 

consequência da crise econômica. As diferentes elaborações de tempo descritas na 

tipologia elaborada por Gurvicht passaram a ser invocadas com mais facilidade. “O 

sentido do tempo físico e social, tão recentemente formulado no pensamento iluminista, 

começou outra vez a se desfazer”, diz o britânico (2014, 238). As mudanças foram 

lentas. Harvey afirma que a insegurança no sistema financeiro refletiu “um profundo 

questionamento do sentido do espaço e do lugar, do presente, do passado e do futuro, 

num mundo de insegurança e de horizontes espaciais em rápida expansão” (2014, 239).  

A expansão espacial citada foi provocada pelo avanço dos mercados capitalistas, 

impulsionado pela revolução das formas de produção, em especial, a indústria, e na 

integração destes mercados, principalmente pela conexão de vias férreas. Barreiras 

foram derrubadas, e a circulação foi intensificada. Tal expansão determinou o 

encurtamento das distâncias no mundo na virada para o século XX, o que hoje, em um 

planeta marcado pela globalização e conexão via internet, pode parecer arcaico.  

Em paralelo, à medida que se diminuíram as fronteiras espaciais via 

desenvolvimento econômico, novos horizontes temporais passaram a ser considerados. 

O tempo não precisou mais ser necessariamente visto como um fluxo, como fundamenta 

o cronótopo do pensamento histórico. O próprio modernismo se apropriou, em meio à 

crise de representação, desta forma de interpretar o mundo a partir de características 

como simultaneidade e sincronia. A Terra vivia a compressão do tempo-espaço. 

Este é um conceito importante para entender o argumento de David Harvey. Ele 

mesmo o cunhou. A expressão aponta a redução das distâncias e a aceleração do tempo. 

São fatores importantes para entender a transição para a pós-modernidade no século 

XX. O autor britânico explica: 

 

Pretendo indicar com essa expressão processos que revolucionam as 

qualidades objetivas do espaço e do tempo a ponto de nos forçarem a alterar, 

às vezes radicalmente, o modo como representamos o mundo para nós 

mesmos. Uso a palavra “compressão” por haver fortes indícios de que a 

história do capitalismo tem se caracterizado pela aceleração do ritmo da vida, 
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ao mesmo tempo em que venceu as barreiras espaciais em tal grau que por 

vezes o mundo parece encolher sobre nós. O tempo necessário para cruzar o 

espaço e a forma como costumamos representar esse fato para nós mesmos 

são indicadores úteis do tipo de fenômeno que tenho em mente. À medida 

que o espaço parece encolher numa “aldeia global” de telecomunicações e 

numa “espaçonave terra” de interdependências ecológicas e econômicas — 

para usar apenas duas imagens conhecidas e corriqueiras —, e que os 

horizontes temporais se reduzem a um ponto em que só existe o presente (o 

mundo esquizofrênico), temos de aprender a lidar com um avassalador 

sentido de compressão dos nossos mundos espacial e temporal. (HARVEY, 

2014, p.219) 

 

Além de reforçar seu argumento de que as práticas sociais influenciam a 

representação do mundo, Harvey acrescenta que as estruturas econômicas têm 

capacidade semelhante de impactar este processo. Para ele, o movimento de 

“compressão” como resultado da expansão capitalista determina a configuração do 

tempo e do espaço. A linha de montagem industrial é exemplo para o geógrafo porque 

permitiu acelerar o tempo de giro do capital, o que teve impacto na vida cotidiana. Cabe 

ressaltar que, para Gumbrecht, tanto o capitalismo como o socialismo partilharam do 

pensamento histórico como o cronótopo do progresso (2015, 65). 

Além das transformações nos modelos econômicos, a sociedade experimentou, 

ao longo do século XX, a difusão das formas de comunicação, que também contribuiu 

para a redução das distâncias e a aceleração da troca de mensagens e informação. O 

aprimoramento da técnica foi importante neste processo. É durante este momento que 

foram concebidos, como aponta Harvey, novos modos de ver o tempo e o espaço. Ele 

mesmo cita a fotografia. O cinema também é exemplo. Uma das consequências da 

compressão do tempo-espaço foi a de orientar as representações, individuais e coletivas, 

no sentido da redução dos horizontes temporais.  

Deste processo também decorreu o domínio estético no modernismo, uma marca 

das primeiras décadas do século XX. Assim representou o cubismo: foi o “movimento 

que tentava representar o tempo mediante a fragmentação do espaço” (HARVEY, 2014, 

245). A Primeira Grande Guerra provocou novo abalo nas concepções de tempo e de 

espaço, e as vanguardas modernistas responderam a ele: “Os modernistas heroicos 

buscavam mostrar que as acelerações, fragmentações e a centralização implosiva (em 

particular na vida urbana) podiam ser representadas e, portanto, contidas numa imagem 

singular”, afirma David Harvey. (2014, 253) Neste momento, ainda há uma dimensão 

totalizante das ideias de espaço e tempo — o que é pertinente ao pensamento histórico 

—, embora este seja um período no qual as certezas iluministas estavam em descrença. 
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O fato é que o declínio do pensamento histórico se concretizou, e neste ponto 

Harvey e Gumbrecht concordam, após a Segunda Guerra. Em resposta aos movimentos 

antimodernos dos anos 1960, o pós-modernismo emerge entre 1968 e 1972, diz Harvey. 

E, com ele, um novo cronótopo. 

Embora o pensamento histórico tenha se tornado uma construção tão natural à 

nossa ideia de tempo, ele deixou de reger a forma como experienciamos o mundo. 

Quando isso aconteceu, a perspectiva de movimento através do tempo ruiu, e foi 

deslocada, segundo Gumbrecht, para o “terreno do êxtase temporal e da 

simultaneidade” (2015, 66).  

 

 

1.3 O novo presente 

 

O atual cronótopo surge, então, com configurações bem claras. Tem o presente 

como dimensão principal, que é invadido pelo passado, sempre retomado, enquanto o 

futuro é afastado do sujeito. Assim estruturado, o cronótopo favorece a expansão do 

presente, que se torna o cenário temporal da ação dos indivíduos, ao contrário do papel 

de transição entre o passado e o futuro que tinha no pensamento histórico, até então a 

configuração vigente. 

O presente é, então, o protagonista do novo cronótopo. Visto como uma reação 

aos efeitos da globalização, ele é, segundo Gumbrecht, “uma presença, sempre em 

expansão, de simultaneidades” (2015, 66). Esta observação contém duas indicações 

importantes para uma reflexão sobre o presente. A primeira delas diz respeito à 

expansão da temporalidade. Ao dizer que o presente protagoniza o novo cronótopo, 

Gumbrecht sugere que ele se torna o tempo da ação do indivíduo porque o passado e o 

futuro sofrem um processo de depreciação. O presente ganha, então, importância, no 

sentido de que o sujeito deixa de recuperar o passado e de projetar-se no futuro, atitudes 

que eram basilares no pensamento histórico. Dessa forma, o novo presente é 

apresentado pelos autores como uma temporalidade que se impõe ao sujeito, como se a 

ele não houvesse alternativa. A expansão indica ainda movimento. Se no cronótopo 

anterior, as possibilidades de movimento relativas ao tempo eram representadas pelo 

fluxo, no atual cronótopo elas são projetadas na expansão. Porém, o presente não se 

expande em direção a outro momento do tempo, o futuro, por exemplo. A expansão 

significa sua consolidação enquanto o momento da experiência, ou seja, da vivência do 
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indivíduo. A experiência precisa estar baseada no agora, e não pode esperar se tornar 

um registro no passado para ser concretizada. A imediatez da vida contemporânea 

decorre desta característica do novo cronótopo, defende Gumbrecht (2015). A expansão 

também está relacionada à repetição, ou melhor, à substituição do presente por outro 

acontecimento, também fundamentado no presente, que difere do anterior, mas mantém 

as mesmas características — assim, dá-se forma aos presentes heterogêneos, que são 

temporalidades dotadas de qualidades próprias (em especial que indicam o início e o 

fim do momento experimentado pelo sujeito sem que expressem continuidade) e que 

são superadas com rapidez, à medida que se inicia um novo presente. 

É neste contexto da heterogeneidade que se assenta a outra indicação de 

Gumbrecht sobre o novo presente: as simultaneidades. Como a proliferação de 

momentos no tempo presente não é capaz de constituir um fluxo temporal, a troca entre 

eles dá forma a uma percepção de que tais momentos se sucedem ao mesmo tempo, ou 

seja, se alternam mantendo equivalência, sem que um expresse que é decorrente do 

outro. Não há uma relação causal entre os presentes heterogêneos — neste ponto se 

origina a observação sobre a ruptura da ordem temporal. O simultâneo surge, então, 

como uma possibilidade de relação entre os momentos, porém sem que se estabeleça 

entre eles uma conexão de causa e efeito, nem expresse linearidade temporal enquanto 

continuidade. A simultaneidade é observada por Gumbrecht como uma consequência da 

soberania do presente: é um efeito provocado pelo novo cronótopo sobre a percepção do 

indivíduo. 

A razão de o presente no novo cronótopo ter estas características fica mais 

evidente quando se analisa as transformações na configuração do passado e do futuro. 

Em primeiro lugar, uma das alterações mais sensíveis em relação ao pensamento 

histórico é que o futuro deixa de se apresentar como horizonte aberto de possibilidades. 

Ao contrário, ele pode se revelar uma ameaça, diz Gumbrecht (2015, 15). Basta pensar 

sobre os possíveis cenários que envolvem o aquecimento global, a explosão 

demográfica e outras questões que colocam em xeque os modelos de vida na Terra. A 

discussão sobre o que pode acontecer com o planeta, aliás, também é um elemento 

importante para entender porque o presente se expande. Gumbrecht afirma que a 

humanidade constatou, ao longo da segunda metade do século XX, quando emerge o 

novo cronótopo, que a Terra é “o lugar da condição da nossa sobrevivência individual e 

coletiva” (2015, 133). Não há alternativa caso a vida no planeta se torne inviável. Por 

isso, os projetos de “conquista do espaço” se mostram ineficazes e são abandonados. 
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Harvey também havia destacado que o planeta passa a ser referência do espaço da ação 

ao tratar da “espaçonave terra”, uma imagem fruto da globalização que identifica a 

relação de interdependência entre as sociedades. Diante dessas possibilidades que 

podem ameaçar a sobrevivência da espécie, a atenção dos indivíduos se volta para suas 

existências cotidianas, outro fator que contribui para a expansão do presente. 

Por outro lado, o passado deixa de ser uma referência que ficou para trás; deixa 

de ser o repositório de experiências e conhecimento e de estabelecer pontos de 

orientação que dão suporte para as escolhas do indivíduo (GUMBRECHT, 2015, 15). 

Para Harvey, a ruptura da ordem temporal faz o pós-modernismo abandonar “todo 

sentido de continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma incrível 

capacidade de pilhar a história e absorver tudo o que nela classifica como aspecto do 

presente.” (2014, 58). Significa dizer que o passado invade o presente. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que o passado deixa de ser uma referência, ele passa a ser uma 

presença sem filtros no presente. Gumbrecht usa a metáfora de uma inundação para 

explicar essa “invasão” do passado. Isso porque o teórico alemão diz que a fronteira 

entre as duas temporalidades parece ter se tornado “porosa” (2015, 66). Assim, o sujeito 

contemporâneo se depara constantemente com uma série de imagens, fatos e 

construções do passado, o que acaba por justapor diferentes momentos, ou diferentes 

temporalidades do passado, todas inseridas no presente. Concomitante a este processo, o 

indivíduo passa a ter dificuldades para legar qualquer episódio ao passado; a 

preservação da memória é facilitada pelo auxílio da tecnologia, acrescenta o alemão 

(2015, 52). Gumbrecht explica como se dá a nova relação entre as três temporalidades: 

 

Entre os passados que nos engolem e o futuro ameaçador, o presente 

transformou-se numa dimensão de simultaneidades que se expandem. Todos 

os passados da memória recente fazem parte deste presente em ampliação; é 

cada dia mais difícil excluirmos do tempo de agora qualquer tipo de moda, ou 

música, das últimas décadas. O amplo presente, com seus mundos 

simultâneos, ofereceu, sempre e já, demasiadas possibilidades; por isso, a 

identidade que possui — se possui alguma — não tem contornos definidos. 

Ao mesmo tempo, o fechamento da futuridade (ao menos, strictu senso) torna 

impossível agir, pois nenhuma ação poderá ocorrer onde não houver lugar 

para projetar a sua realização. O presente em expansão dá espaço para o 

movimento em direção ao futuro e ao passado; mas esses esforços parecem 

redundar no regresso ao ponto de partida. (GUMBRECHT, 2015, 16) 

 

Neste trecho, o estudioso destaca o presente como o momento da consolidação 

da experiência, como se ele fosse um repositório da experiência acumulada do passado. 

É nesse sentido que Gumbrecht diz que o presente é invadido. Também sugere que as 
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múltiplas possibilidades que antes estavam projetadas sobre o futuro agora se 

concentram no próprio presente. Assim é constituída sua soberania e favorecida sua 

expansão. Ao descrever ainda a movimentação que o atual presente possibilita — e 

indicar certa redundância e ineficácia nela —, o teórico confirma que as novas 

configurações das três temporalidades não permitem que se estabeleça sentido de fluxo 

temporal. O polonês Zygmunt Bauman concorda. Em Modernidade Líquida (2001), 

alerta para o fatiamento da “duração da vida” em episódios vividos “um de cada vez” 

(2001, 170): 

 

A continuidade não é mais marca de aperfeiçoamento. A natureza outrora 

cumulativa e de longo prazo do progresso está cedendo lugar a demandas 

dirigidas a cada episódio em separado: o mérito de cada episódio deve ser 

revelado e consumido inteiramente antes mesmo que ele termine e que o 

próximo comece. Numa vida guiada pelo preceito da flexibilidade, as 

estratégias e planos de vida só podem ser de curto prazo. (BAUMAN, 2001, 

p.170). 

 

O alerta de Bauman expõe a necessidade de “consumo” do momento — uma 

imagem cara ao polonês e importante para a reflexão sobre o presente, porque expressa 

a ideia de que a continuidade da experiência também perde valor no novo cronótopo. 

Tal ideia aproxima as análises de Bauman, Gumbrecht e Harvey. Os três pensadores 

concordam que o novo presente se estabelece pela independência ou pelo rompimento 

de laços entre as temporalidades. No entanto, enquanto Harvey se dedica a uma análise 

de suas causas, em especial político-econômicas, e sua representação pela cultura e pela 

arte, Gumbrecht e Bauman buscam refletir sobre os efeitos. O alemão e o polonês 

mantêm um tom de alerta para as consequências que uma imersão no presente pode 

produzir na vida das pessoas. 

Os dois autores parecem concordar que as configurações do novo cronótopo são 

capazes de levar à precarização da experiência do indivíduo. “A precariedade da 

existência social inspira uma percepção do mundo em volta como um agregado de 

produtos para consumo imediato”, diz Bauman (2001, 206) sobre a sociedade 

contemporânea, que se passou a ser pautada, segundo ele, por ações temporárias. O que 

o polonês sugere é que a percepção do indivíduo passa a ter uma finalidade, que por sua 

vez está relacionada a dois aspectos importantes: o consumo e a imediatez. E não é 

apenas a segunda que está intrinsecamente ligada ao tempo. Todas as transformações 

que levaram ao cronótopo atual confluem para estes dois aspectos, em especial se for 

considerada a análise de David Harvey (2014) sobre as mudanças nas relações 
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econômicas, cujas consequências apontam para o estímulo ao consumo e para a 

velocidade das negociações permitidas pela superação de barreiras físicas a partir dos 

avanços nas comunicações. É preciso observar que estas características das relações 

econômicas no mundo contemporâneo foram potencializadas com o advento da internet 

e do comércio eletrônico, ambos já consolidados quando Bauman e, principalmente, 

Gumbrecht escrevem. 

O fato é que a observação de Bauman sobre a precariedade e o consumo 

imediato “do mundo” indica, em primeiro lugar, que a percepção do sujeito que vive o 

“amplo presente” passa a ter uma dimensão utilitária; a relação que o indivíduo 

estabelece com o que tem ao redor — seja num ambiente privado ou no espaço público 

— é definida pelo uso que pode ser dado por ele. Em segundo lugar, este uso se traduz 

em consumo. Significa dizer que há uma demanda do próprio indivíduo de estabelecer 

uma utilidade para aquilo com o qual ele interage e, consequentemente, há uma 

necessidade de satisfação desta demanda. Porém, estes dois momentos do consumo — 

desejo e satisfação — pecam pela superficialidade: são vontades “efêmeras”, “voláteis” 

ou “líquidas”, para reproduzir metáforas usadas por Bauman ao longo de Modernidade 

Líquida (2001). Por fim, esta finalidade utilitária aplicada à percepção ou interação do 

indivíduo é pautada, ainda, pela imediatez. É preciso satisfazer os desejos rapidamente, 

porque outros surgirão com a mesma imperiosa necessidade de serem satisfeitos. O 

pensador polonês explica as consequências da precarização da experiência que avança 

por este caminho: “O advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética humanas a 

um território não mapeado e inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos para 

lidar com os afazeres da vida perdeu sua utilidade e sentido” (2001, 163). Fica evidente 

nesta reflexão que a precariedade da experiência a que se refere Zygmunt Bauman em 

sua análise diz respeito à dificuldade que o indivíduo passa a ter para atribuir sentido 

àquilo que experimenta. 

O desafio de interagir com o ambiente, pessoas e situações ao redor é 

potencializado no alerta dado por Bauman, quando o teórico aponta para riscos de 

prejuízos à experiência relacionados à insegurança que o novo presente produz. O autor 

estabelece uma relação da satisfação instantânea de um desejo ou de uma situação 

vivida pelo indivíduo com a ausência de certezas provocadas pela projeção da 

experiência sobre o presente. No novo cronótopo, diz Bauman, a ascensão do consumo 

como forma de interação parece ser a “única maneira de sufocar o sentimento de 

insegurança” (2001, 206). Porém, esta medida pode não ser eficaz, porque não sacia “a 
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sede de segurança e certeza” (2001, 206). Isso ocorre porque “o consumo é uma 

atividade solitária, irremediavelmente solitária, mesmo nos momentos em que se realiza 

na companhia de outros”, explica o polonês (2001, 206). 

A reflexão que relaciona a nova configuração do tempo com o consumo e a 

insegurança mostra como o presente parece se constituir como uma força 

individualizadora que afeta o que está sendo chamado aqui de experiência — aquilo que 

o indivíduo vivencia no espaço urbano. É importante notar que, segundo Bauman, a 

individualização impede ou prejudica o compartilhamento da experiência, tema que 

aparece nas obras de Luiz Ruffato e Peter Funch. Este raciocínio que identifica o 

prejuízo da troca de experiência entre indivíduos também dialoga com outra questão 

apontada pelos três pensadores europeus. Eles discutem se a interação com o ambiente 

urbano se dá a partir de uma perspectiva composta por uma série de informações e 

imagens que o indivíduo experimenta e pelo que consegue acumular em meio à 

sucessão constante dos momentos. Assim, dizem, o sujeito forma uma representação 

interna e própria daquilo que não se perde entre a alternância de experiências baseadas 

no presente. Ou seja, a experiência é forjada a partir do que o individuo apreende 

mesmo diante da ruptura da ordem temporal. 

Em resumo, as análises de Harvey, Gumbrecht e Bauman mostram que a 

descrição do novo tempo envolve, hoje, ideias de simultaneidade, imediatez, 

fragmentação, heterogeneidade e presentificação do passado, por exemplo. Algumas 

delas pertencem ao contexto da modernidade, o que indica que o novo cronótopo pode 

ser visto como um prosseguimento das transformações ocorridas, mais do que uma troca 

abrupta de modelo de representação da realidade. Apesar disso, as transformações 

decorrentes desta nova configuração do tempo parecem estar ainda em curso. Isso fica 

sugerido nas discussões propostas pelos autores acerca da forma como elas afetam o 

indivíduo. Por isso, o novo cronótopo enseja novas leituras e formas de representação, 

inclusive por narrativas que a literatura, a fotografia ou outras linguagens possam levar 

adiante. 

O fato é que o tempo, e em especial o presente, permanece como o “habitat do 

sujeito”, mesmo na contemporaneidade. Mesmo que Gumbrecht (2015, 16) aponte o 

problema teórico da impossibilidade de ação no atual cronótopo, porque o futuro não 

basta como referência para o indivíduo, as projeções se ajustam para o próprio presente, 

que se expande ainda mais. Surgem, então, questões sobre os efeitos dessas projeções. 

Harvey discute o “cancelamento de valores tradicionais” (2014, 263). Gumbrecht 
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aponta a tensão entre a busca pela concretude da vida e pela espiritualização do homem 

(2015, 17). A arte reage às mudanças; as imagens se multiplicam; cada vez mais o 

simulacro e experiências simuladas se tornam frequentes; e novas formas de estabelecer 

relações no espaço urbano emergem. Respostas estéticas, políticas, econômicas e 

culturais são evocadas para dar conta de representar a experiência, que, além do 

presente, tem outra dimensão, também fruto do mundo moderno, como pilar de 

sustentação: o espaço plural que se constitui na cidade contemporânea. 
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Capítulo II 

Vista parcial da cidade 

 
 

Quando caminha, seu pequeno corpo 

intuitivamente reconstrói o tempo à sua 

volta, ciente apossa-se da sua quadra no 

mundo.  

 

Luiz Ruffato 

 

2.1 Fragmentos de tempo e espaço 

 

A crítica que acolheu Eles eram muitos cavalos, livro de Luiz Ruffato publicado 

em 2001, se acostumou a destacar na obra os traços constitutivos de uma cidade 

brasileira no século XXI. Em especial, sua violência estrutural e sua incitação ao 

anonimato foram profundamente exploradas, e ainda são, como as marcas que o livro 

deixa na literatura brasileira, talvez não apenas do novo século, mas também como ficha 

de inscrição do autor no cânone cultural. Muitas vezes apontado como herdeiro das 

vanguardas modernistas ou como referência de um realismo contemporâneo, o livro é 

uma obra plural por suas múltiplas vozes e formas — uma assertiva que soa pertinente e 

unânime entre a crítica brasileira. Dezesseis anos depois, porém, a obra continua 

ensejando novas possibilidades de análise.  

As leituras mais comuns destacam a violência como elemento unificador do 

cotidiano da metrópole, a desigualdade social como marca da representação da cidade e 

a narrativa da vida anônima como uma denúncia da crise social brasileira. De fato, 

Ruffato cumpre essa missão com desenvoltura, como admitiu ser sua proposta em 

entrevistas concedidas desde a publicação. No entanto, essas três linhas de leitura 

deixam transparecer outro elemento tangencial a todas elas: a experiência do indivíduo 

na cidade.  

Ao seguir essa linha de reflexão, uma das possibilidades de leitura de Ruffato é 

analisar a obra segundo a presença do indivíduo no espaço urbano. Não é à toa, 

portanto, que o primeiro dos 70 fragmentos que compõem o livro seja um cabeçalho — 
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coordenadas espaço-temporais para situar o leitor na narrativa. Ao indicar estas duas 

dimensões — e mais: ao indicar que a narrativa se passa em São Paulo, em um único 

dia, 9 de maio de 2000 —, Ruffato concede a oportunidade de que Eles eram muitos 

cavalos seja lido segundo uma das bases do pensamento contemporâneo, que são as 

novas configurações do espaço e do tempo que se consolidaram nas últimas décadas do 

século XX. 

Elementos que favorecem essa análise não faltam e já foram identificados pela 

crítica literária nos anos seguintes à sua publicação. Beira o consenso os elogios à 

ousadia de Ruffato de inovar no recorte espaço-temporal para narrar um dia em São 

Paulo. Do mesmo jeito, os enaltecimentos se estendem à linguagem e à forma da 

narrativa desenvolvidas pelo autor. O que não provocou consenso foram os parâmetros 

para uma classificação do livro. Diante de uma narrativa nada convencional, duvidou-se 

se Eles eram muitos cavalos deveria ser chamado de romance. Não se decidiu também 

se os fragmentos do livro seriam capítulos, contos, ou mesmo esquetes. Até hoje a 

questão permanece, embora não persista a necessidade de se equacioná-la.  

O fato é que a atenção da crítica sobre Eles eram muitos cavalos sustentou-se 

sobre três pontos principais, como observou a professora Marguerite Itamar Harrison, 

da Brown University, organizadora da coletânea Uma cidade em camadas: ensaios 

sobre o romance Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato (2007). A publicação reúne 

quinze textos críticos sobre o livro de Ruffato.  

O primeiro ponto de análise, segundo Harrison (2007, 13), diz respeito à 

“interação entre o conteúdo e a forma do romance, para exprimir o cruzamento entre o 

ético e o estético que serve de fio condutor” da obra de Ruffato. Propõe, basicamente, 

uma observação sobre a estrutura fragmentária e seus efeitos na representação da 

cidade. O segundo trata do “ponto de vista, ou seja, do aspecto narratológico que se 

propõe a debater presença ou ausência do narrador”. Trata, entre outros aspectos, das 

múltiplas vozes e da questão acerca do anonimato. Por fim, o terceiro ponto investiga o 

que ela chama de “tema estrutural do livro: o hiperfraturamento urbano e a 

fragmentação que permeia o texto”, representado pela página negra no fim da edição. 

Indica, nesse sentido, um viés de análise que propõe uma relação entre os aspectos 

formais do livro e a percepção do leitor, que tece hipóteses sobre a cidade e a realidade 

constituídas no romance.  

A princípio, os três pontos de Harrison sugerem uma leitura de Ruffato que 

converge para a relação entre forma e conteúdo, por meio da análise dos elementos mais 
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aparentes do livro — o fragmento, os narradores, as imagens reproduzidas, as diferentes 

técnicas narrativas, a colagem de histórias. Em seguida, a leitura crítica se estende à 

dicotomia estabelecida entre realidade retratada e efeito provocado sobre o leitor. É 

dessa estrutura analítica que surgem observações que elegem a denúncia social ou a 

representação bruta da vida na metrópole como a temática do livro.  

Talvez por conjugar tão bem esses elementos, Eles eram muitos cavalos tenha 

obtido o reconhecimento capaz de colocá-lo como uma obra que permanece instigando 

percepções sobre a vida nas metrópoles do século XXI — e mesmo 16 anos depois, 

suscitando novas possibilidades de leitura. A que é proposta neste trabalho tem como 

base dois pilares diferentes do que se acostumou encontrar na análise crítica, embora 

nela apareçam como elementos tangenciais. O foco está sobre a representação do tempo 

e a experiência na cidade. 

O que se sugere é estabelecer parâmetros para que seja possível outra leitura da 

obra a partir desses dois referenciais. Um deles, o tempo, se estabelece na ascensão do 

presente como configuração temporal dominante. O outro se refere à experiência 

mediada pelos sentidos, especialmente a visão. Melhor: a visão como o elemento 

mediador da relação do indivíduo com a cidade.  

Esta sugestão não pretende ser, por si só, original nem excludente, visto que já 

havia sido indicada por outros pesquisadores. Na coletânea de Harrison, a professora 

Andrea Saad Hossne, da Universidade de São Paulo, cita o tempo como um dos quatro 

eixos organizadores dos 70 fragmentos (2007, 35). Os outros três seriam o espaço, o 

enredo e a personagem. No caso, seriam: São Paulo, a vida na cidade e a própria cidade, 

respectivamente. Porém, as três menções à cidade concedem ao quarto elemento, o 

tempo, uma força de polo opositor à dimensão espacial. Parecem funcionar, portanto, 

como dois eixos distintos.  

O destaque para o tempo também é feito pela professora Leila Lehnen, da 

Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, na mesma coletânea. No entanto, 

ela atribui ainda mais relevância a ele sobre o espaço: 

 
O livro, um romance fragmentado em muitos níveis, tem como eixo 

“unificador” um dia na quarta maior cidade do mundo, São Paulo. A partir 

deste centro, Ruffato articula o espaço urbano como personagem e território 

da fragmentação sociocultural experimentada pelo país (LEHNEN, 2007, 

p.79).  

 

De forma mais clara, Lehnen coloca a questão temporal como um elemento que 
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influencia a dimensão espacial a ponto de transformá-la em personagem. É dizer: o 

tempo permite que a cidade seja percebida como a protagonista do livro. 

Assim, o tempo é alçado ao posto de referencial para a construção ficcional da 

experiência no espaço urbano. A questão que se coloca, então, a partir deste ponto foi 

antevista por Renato Cordeiro Gomes, professor da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio). Em artigo na coletânea de Harrison, ele lista algumas 

características das cidades contemporâneas — multiculturalismo, fragmentação e 

simultaneidades temporais e espaciais — e se pergunta: “Como narrar a experiência 

urbana hoje, em uma cidade polifônica?” (2007, 134). 

A pronta resposta para a solução desenvolvida por Ruffato é a experimentação 

da forma e a estrutura fragmentária. A cidade fraturada está representada nos 

fragmentos; as identidades anônimas estão descritas; diferentes vozes são captadas; e a 

metrópole passa a ser composta pelo conjunto da obra. Há, porém, um aspecto técnico 

que aparece sutilmente no livro e ajuda a entender o processo de produção de sentido 

atribuído a Eles eram muitos cavalos. É um movimento que perpassa a maior parte 70 

fragmentos, quando analisados como unidades heterogêneas.  

Ruffato costuma iniciar seus textos com uma aproximação descritiva do objeto, 

do personagem, do cenário ou da ação. É um close — para usar a metáfora imagética 

que é orientada pela própria orelha do livro, escrita por Fanny Abramovich (“Sei que 

me joguei voraz pelos setenta flashes, takes, zoons avançando sobre a sufocante 

paulicéia”). Aos poucos, o escritor abrange o escopo descritivo, permitindo que o leitor 

se oriente, sabendo onde se passa a ação, do que se trata o capítulo e de quem fala na 

cena narrada. Cria-se, portanto, uma espécie de zoom reverso, que vai do específico 

para o abrangente.  

O fragmento 10, “O que quer uma mulher”, é um exemplo da técnica empregada 

por Ruffato: 

 

Ajeitando no nariz os óculos de massa preta, a haste esquerda colada com 

esparadrapo, as lentes de vidro arranhadas, a mulher penetra com vagar na 

pequena cozinha, dirige-se à pia, destorce com dificuldade a torneira 

atipoiada com elástico e barbante entrelaçados e lava um copo-de-requeijão, 

Frajola persegue o Piu-Piu no decalque. O marido, que sentado à mesa levava 

à boca uma xícara de café com a mão direita, enquanto a esquerda segurava 

aberto um livro, ligeiramente inclinado para proporcionar foco à vista 

astigmatizada, assusta-se, eleva os olhos, Aconteceu alguma coisa? 

(RUFFATO, 2001, p.22-23) 

 

O trecho começa com a descrição de um objeto, para depois mostrar a 
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personagem, em seguida situá-la no espaço e, na sequência, dar forma ao cenário da 

ação. Este movimento técnico-visual da narrativa, que é utilizado em outros fragmentos, 

pode ser estendido para todo o romance. Ao considerar cada fragmento um close de 

uma realidade individual na metrópole, é possível perceber que, à medida que a leitura 

do livro avança, eles passam a compor um retrato da cidade. A crítica destacou esse 

retrato como um mosaico, formado especialmente pelo processo de colagem textual. O 

zoom reverso ajuda a perceber como Ruffato relaciona os fragmentos entre si e, em 

consequência, concede à obra certo sentido. 

É na tentativa de reproduzir esse movimento que esta pesquisa analisa os 

procedimentos de Ruffato, a fim de entender como opera a construção das dimensões 

espaço-temporais em Eles eram muitos cavalos. Nesse sentido, talvez a estrutura 

fragmentária seja o mais impactante dentre eles. 

Numerados e titulados, os 69 fragmentos — e o texto final, após a página negra, 

o único que foge ao padrão e não entra na contagem — são compostos por diferentes 

gêneros discursivos. Neles, estão “cartas, hagiologia, horóscopo, recados de secretária 

eletrônica, ofertas de emprego, anúncios de serviços sexuais, lista de livros, orações, 

simpatias populares, cardápios, relatos de fatos do cotidiano doméstico e urbano, 

pequenas notas jornalísticas, monólogos”, conforme lista a professora Ivete Lara 

Camargos Walty (2007, 57), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC-Minas), na coletânea de ensaios.  

A diversidade dos gêneros textuais, no entanto, deixa claro que cada um dos 

fragmentos de Ruffato representa uma “unidade autônoma”, expressão do professor da 

PUC-Rio, Karl Erik Schollhamer em artigo no livro de Harrison (2007, 69). Significa 

dizer, em suas palavras (2007, 69), que são compostos por “uma solução de escrita 

própria”, formam “parte de um conjunto em aberto”, estabelecem uma “série casual que 

não se fecha no início-meio-fim do enredo”, ou seja, compõem uma estrutura “sem 

centro e sem sequencialidade interna”. 

O que Schollhamer busca explicar é que os fragmentos são partes heterogêneas 

do livro de Ruffato. Significa dizer que eles podem ser lidos isoladamente pelo leitor, 

até mesmo sem obedecer à ordem numérica. Mas, ao contrário do que a 

heterogeneidade sugere sobre a independência de cada texto e a numeração dos 

fragmentos propõe, a narrativa só se constitui pelo conjunto dessas partes. E embora a 

leitura obedeça à linearidade das páginas, a história a ser contada não necessita de uma 

construção linear. Neste enredo fragmentário, não há apresentação, clímax ou desfecho: 



 
 

39 

 

a história está no todo.  

Ainda assim, a estrutura fragmentária revela particularidades da criação do 

ambiente urbano contemporâneo no livro. Apesar de serem destacadas por toda a crítica, 

foi Ivete Lara quem percebeu que as escolhas textuais de Ruffato — entre elas os signos 

gráficos, o uso irregular ou a ausência total de vírgulas e a recorrência de frases 

entrecortadas — servem para fragmentar o texto “como a sociedade fragmenta seus 

grupos, ao mesmo tempo em que exibem a continuidade de ações e reações” (2007, 61).  

Assim posto, a estrutura fragmentária de Ruffato opera como uma forma de 

representação da sociedade. O raciocínio sugere que há uma paridade entre o que o 

fragmento é para o texto e o que o indivíduo é para a sociedade. Por outro lado, a 

professora Cecília Almeida Salles, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), indica que essa relação vai além da representação. É uma forma de conduzir 

o leitor ao processo de problematização do que é narrado. “O fragmento é o momento 

de reflexão sobre o indivíduo, como unidade mínima da sociedade”, escreveu Salles 

(2007, 46) na coletânea de Harrison.  

Avançar por essa linha de raciocínio dentro de uma análise sobre a formatação 

espaço-temporal da experiência do indivíduo na metrópole contemporânea torna 

pertinente o questionamento sobre as unidades mínimas do tempo e do espaço. Nesse 

sentido, o livro de Ruffato destaca dois elementos que não apenas se repetem pela obra, 

mas são importantes para sua constituição e para a atribuição de sentido pelo leitor: o 

deslocamento, que diz respeito ao espaço, e o instante, relativo ao tempo. Ambos serão 

tratados adiante. 

 

 

2.2 Anônimos em deslocamento 

 

Antes, porém, ainda no raciocínio sobre o fragmento como unidade mínima do 

texto, é importante entender como essas “unidades autônomas” operam. Apesar de não 

seguir padrões na escrita dos textos, Ruffato lança mão de elementos textuais que levam 

sua assinatura. A maior parte dos fragmentos é escrita no tempo presente; o uso da 

pontuação é propositalmente irregular; recursos como repetição de rima e aliteração são 

abundantes; algumas frases terminam antes de expressar sentido; e o autor tem especial 

carinho pelas enumerações. Todas essas características dão os contornos do estilo de 

Ruffato. Somados à estrutura fragmentária, eles provocam efeitos diferentes no leitor. 
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Um deles é a percepção de deslocamento, que permeia todo o livro. Fragmentos 

como o número seis, “Mãe”, por exemplo, foram escritos a fim de conduzir o leitor por 

uma cena em que o movimento se destaca. Escrito no presente, este capítulo enumera 

diversos substantivos para descrever o que está sendo visto pela protagonista durante 

uma viagem de ônibus. Separados por vírgulas, os substantivos passam aos olhos do 

leitor reproduzindo a sucessão das imagens enquadradas pela janela do veículo. Frases 

em itálico entrecortam o texto do narrador: é a voz da personagem. Uma sentença em 

negrito destoa no parágrafo inicial: é a fala de outro passageiro, num momento único de 

diálogo com a protagonista.  

 

A velha, esbugalhada, tenaz grudada na poltrona número 3 da linha 

Garanhuns-São Paulo, não dorme, quarenta e oito horas já, suspensa, a 

velocidade do ônibus, Meu Deus, pra que tanta correria?, a conversa do 

motorista com os colegas colhidos asfalto em-fora, Meu Deus, ele não tá 

prestando atenção na estrada!, devota, que a viagem termine logo, reza, nem 

ao banheiro pode, fica balangando sobrecabeças, e, alcançando o fedor do 

cubículo no rabo do corredor, nada adiantaria, embora a bexiga espremida, 

embora o intestino solto, Meu Deus!, só se alivia nas paradas, findo o 

sacolejo, E agora?, Tá perto?, Paciência, vovó!, Ainda demora pouquinho 

ainda, o empesteado ar de janelas fechadas, vidros suados, no soalho, 

esparramados, papéis de bala, de bolacha, guardanapos, sacolas, palitos de 

picolé, copos descartáveis, garrafas plásticas, farelo de biscoito de polvilho, 

de pão, de broa, farinha, restos de comida, pé de sapatinho de crochê azul-

menino, noitedia, E gente inda consegue dormir, meu Deus, a bocona 

jacaroa, até ronca!, até baba!, comé que?, embaralham-se distintas 

paisagens, cidades enoooormes, cidadezinha que, zum!, passou, (RUFFATO, 

2001, p.16) 

 

A enumeração neste trecho destacado se restringe ao que a protagonista vê 

dentro do ônibus. Ela cita objetos que estão à vista, porém, entre eles, tem a expressão 

“noitedia”, que segue o estilo de escrita de Ruffato, muitas vezes pela junção de 

palavras, como no caso, ou pela criação de neologismos. Escrito dessa forma, “noitedia” 

parece indicar a passagem do tempo, mas o efeito induzido por Ruffato é o oposto: 

evidencia a permanência de um estado temporal permanente dentro do veículo. O tempo 

parece não passar. Na sequência, a protagonista direciona os olhos para fora do ônibus, 

sem que o narrador diga isso. A percepção do leitor é moldada pelo grupo de 

substantivos que passa a ser usado.  

 

E 
as cercas de arame farpado, as achas, o capim, o cupim, carcaças de boi, 

urubus, céu azul, cobras, seriemas, garrinchas, caga-sebos, fuscas, 

charretes, cavalos, bois, burros, bestas, botinas, brejos, beirais, bodes, bosta, 

baratas, bichos, bananeiras, bicicletas, arvrinhas, árvores, árvores, árvores,  

o motor zunindo em-dentro do ouvido (zuuumm) (RUFFATO, 2001, p.16) 
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Os substantivos listados evocam aspectos visuais. A frase em negrito, no 

entanto, altera a matriz sensorial para a percepção auditiva. Ruffato joga com os 

sentidos da personagem e, em consequência, os do leitor, para a criação do ambiente da 

ação. É por essa forma que a enumeração neste fragmento funciona como elemento 

narrativo que permite criar o deslocamento espacial da protagonista. Este deslocamento 

está calcado na rica descrição do ambiente, ainda que basicamente pelo conjunto de 

substantivos e as alternâncias entre diferentes sentidos utilizados pela protagonista para 

perceber o mundo. 

No entanto, a passagem do tempo parece não acontecer neste fragmento. Além 

de “noitedia” no primeiro trecho destacado, é possível perceber que o autor elenca uma 

série de momentos no presente, que se sucedem. Eles ajudam a criar a sensação de que a 

viagem da personagem não deixa Garanhuns e seu passado para trás, nem avança em 

direção a São Paulo, onde está seu futuro. O texto provoca a sensação de 

aprisionamento no presente, que vai ser mitigado na sequência dos quatro parágrafos 

escritos apenas com substantivos listados (o último trecho destacado é o primeiro destes 

quatro parágrafos). É apenas no penúltimo parágrafo do fragmento, que também começa 

com uma enumeração, que o tempo parece passar, porém apenas como consequência da 

observação da personagem:  

 

brancas vacas no verdor do pasto, sáfaras nuvens, roupa seca, carne-seca, 

terras, terras, terras, o vento, o dia verde-quente, a tarde azul-frienta, a noite 

de estrelas empoeiradas, o mundo, mundogrande, que não se acaba mais 

nunca, e Ô vovó, já tamos quase a bexiga estufada, dói a barriga, as costas, 

Ai!, as escadeiras, Ui!, as pernas, Ai!, Ui!, sem posição, Alá, vovó, alá as 

luzes de São o filho esperando Tantos anos! ganhar a vida em Sampaulo, no 

Brejo Velho Duas vezes só, voltou, meu Deus, e isso em solteiro, depois, 

apenas os retratos carregavam notícias, o emprego, a namorada-agora-esposa, 

eles dois, a casa descostelada, os netos, e vamos então esperar a senhora para 

passar o Dia das Mães com a nossa família e todos vamos ficar muito felizes 

não preocupa não que eu vou buscar a senhora na rodoviária lembranças a 

todos do a bexiga caxumbenta, o intestino goguento, como ler o olho do 

filho?, saber se é feliz no trabalho, no casamento, se, mas Ai, a bexiga, a 

barriga, as costas, Ai!, as escadeiras, Ui!, as pernas, Ai!, Ui!, sem posição  

Na rodoviária, de pé, esfrega as mãos. (RUFFATO, 2001, p.17-18) 

 

O trecho anterior é a conclusão do fragmento número seis. Nele, é a observação 

da mudança nas cores do dia que descreve a passagem do tempo. O tempo é percebido 

por meio dos sentidos, em especial a visão. A relação entre a passagem temporal medida 

pelo aspecto visual também faz a personagem se dar conta da vastidão do espaço: “o dia 
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verde-quente, a tarde azul-frienta, a noite de estrelas empoeiradas, o mundo, 

mundogrande, que não se acaba mais nunca” (2001, 17).  

Escrito como uma espécie de fluxo descritivo que alterna percepções físicas e 

pensamentos, este trecho revela também que não há convergência entre o tempo e o 

espaço vivido pela personagem. O que existe, em realidade, é uma divergência. Dentro 

do ônibus, a dimensão espacial é constante: a protagonista avança numa direção linear, 

de Garanhuns a São Paulo. Porém, o trecho provoca a sensação de que há alternâncias 

no deslocamento da personagem. Na verdade, são saltos temporais. A mãe se mantém 

no veículo, mas vive (ou revive) situações de diferentes momentos. Os saltos temporais 

se dão no presente e também resgatam do passado lembranças do filho — assim 

encadeadas, essas memórias parecem presentificadas. O efeito imediato está na 

microfragmentação da experiência da protagonista durante a viagem.  

O desfecho do fragmento seis acontece na rodoviária, um lugar que remete tanto 

à ideia de deslocamento quanto a de circulação de pessoas. Ambas são marcas do livro 

de Ruffato — e em geral estão em linha com a corrente contemporânea que analisa as 

características dos espaços urbanos no século XXI. O autor coloca a maior parte de seus 

personagens em trânsito pela cidade ou pela periferia de São Paulo. Muitas cenas 

descritas nos fragmentos acontecem dentro de veículos — como os fragmentos seis e 

41, “Táxi” — ou em locais que privilegiam a circulação de pessoas — como a 

rodoviária do capítulo seis ou o aeroporto do fragmento quatro. Nesse sentido, Ruffato 

acolhe um aspecto importante da recente tradição literária contemporânea que é a 

proliferação de “não-lugares”. O conceito pertence ao antropólogo Marc Augé (1994) e 

foi concebido como oposição ao lugar enquanto espaço que se relaciona à promoção de 

identidade do indivíduo.  O “não-lugar” seria, portanto, o local que não é constituído a 

fim de promovê-la. Ao contrário: uma de suas dimensões é permitir apenas breve 

identificação, explica a professora Claudete Daflon, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), no artigo Pontes não levam a lugar algum: sujeitos em trânsito nas 

narrativas contemporâneas (2015, 113). Isso ocorre porque os “não-lugares” são 

espaços que privilegiam a circulação de pessoas, e não a permanência. São aeroportos, 

rodoviárias, shoppings, cuja natureza dialoga com atividades como o transporte e o 

lazer. Até mesmo espaços abertos podem ser considerados “não-lugares”. A rua, por 

exemplo, foi perdendo ao longo do século XX a condição de ser o local onde são 

estabelecidas conexões entre as pessoas. Passou a ser um espaço de circulação, de 

deslocamento. 
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Em Eles eram muitos cavalos, São Paulo é o local que define a identidade de 

seus habitantes, mas, como mostra Ruffato, a cidade é composta, cada vez mais, de 

“não-lugares”, que, segundo a teoria do antropólogo francês, inibem esse processo. 

Muitos trechos do livro se ambientam em diferentes locais de circulação dos indivíduos. 

Também se observa a proliferação de lugares anônimos, diante da falta de elementos 

descritivos que permitem a identificação precisa desses locais. Quando aparecem, são 

usadas características genéricas. É o que percebeu a professora Lúcia Sá (2007), da 

Universidade de Manchester, no Reino Unido, também em artigo publicado na 

coletânea de Harrison. Ela chama os fragmentos de esquetes. 

 

os dramas que compõem os esquetes têm lugar em partes diferentes da 

cidade; tão diferentes, de fato, que a mera ideia de que possam fazer parte do 

“mesmo lugar” causa um inevitável estranhamento. Pois se alguns dos 

esquetes se passam em partes mais propriamente icônicas da cidade (esquina 

das avenidas Rebouças e Brasil, por exemplo, ou o Parque Ibirapuera, ou 

ainda algumas ruas do centro velho, como a 24 de Maio), a maioria ocorre 

em bairros anônimos, casas pobres ou condomínios luxuosos em ruas 

indefinidas. (SÁ, 2007, p.96) 

 

O trecho destacado do artigo de Lúcia Sá ressalta a presença de lugares 

anônimos; porém, ao listar os locais onde se ambientam as tramas, não contempla o 

deslocamento das personagens pela cidade. No entanto, este é um recurso que vai além 

da pulverização de espaços anônimos ou que privilegiam a circulação de pessoas. 

Ruffato o utiliza como elemento comum entre os textos para dar conta do aspecto 

espacial da metrópole. É um dos atributos que dá unidade ao livro. 

A prova real desta unidade se baseia no fato de que, em muitos momentos do 

livro, o próprio deslocamento espacial ajuda no processo de criação de identidade. 

Desde o lançamento, a crítica observou que Eles eram muitos cavalos se propõe a narrar 

a história dos que não têm voz. “A cidade que seu olhar vasculha, espaço discursivo em 

movimento, abre-se para a enunciação, em ruínas, reitere-se, muitas vezes em silêncio, 

desses pretensos afásicos culturais; não para falar por eles, ou em seu lugar, mas para 

que se criem espaços para a emergência de suas vozes”, escreve a professora Maria 

Zilda Ferreira Cury, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em artigo no 

livro de Harrison (2007, 113).  

Um retrato dos “afásicos culturais” de São Paulo reúne, em sua maioria, 

migrantes internos do país — como a mãe que viaja de Garanhuns à capital paulista no 

fragmento seis, ou o pai e filho que caminham na margem de uma rodovia no capítulo 
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cinco, “De cor”. No caso dos migrantes, a formação de sua identidade emana do espaço. 

E, nesses casos, está diretamente relacionada aos deslocamentos que definem a 

trajetória de suas vidas.  

Se é o deslocamento pelo país que permite a vida nova em São Paulo, como fala 

a mãe no fragmento seis, a rodoviária é o berço dessa etapa. Portanto, Ruffato ajuda a 

adicionar outro sentido ao conceito de não-lugar. Em Eles eram muitos cavalos, os 

locais de circulação ajudam a promover a identidade de alguns dos personagens, cujas 

histórias narradas se sedimentam no deslocamento. 

A forma como isso acontece foi identificada por Daflon. Ela analisa novas 

relações do indivíduo com o espaço e as projeta sobre a discussão acerca da identidade. 

Diferentemente da dicotomia clássica que opõe mobilidade permanente e enraizamento, 

e atribui ao segundo o estabelecimento de identidade cultural, Daflon investiga como a 

mobilidade também pode contribuir na formação de identidade. Para superar a 

polarização, busca em James Clifford uma relação entre deslocamento e cultura. Em 

seus estudos, o antropólogo questiona a oposição entre habitar e viajar. A autora 

transporta esta discussão para o campo literário. Segundo ela, um dos eixos 

fundamentais da proposta de Clifford é identificar o deslocamento como uma 

localização humana. “Para o autor, práticas de deslocamento são constitutivas dos 

significados culturais e, portanto, não representam simplesmente a possibilidade de 

difusão ou de transferência de cultura. A viagem pode ser assim compreendida também 

como um lugar ou uma localização humana” (DAFLON, 2015, 118). Nesse sentido, o 

deslocamento também possui ou fomenta significados culturais. Essa compreensão 

desconstrói a afirmação de que apenas o pertencimento produz identidade. “Viver no 

trânsito ganha a contraditória dimensão de permanência, como uma forma de estar” 

(DAFLON, 2015, 123).  

Há ainda, na análise de Daflon sobre a obra de João Gilberto Noll, um paralelo 

com o livro de Ruffato. A autora mostra que o leitor de Noll “é colocado diante de um 

personagem-narrador capaz de apreender, como observador isolado, apenas os cacos de 

uma realidade destituída de sentido de totalidade” (2015, 113). O mesmo acontece em 

com o leitor do autor mineiro. Porém, no caso de Eles eram muitos cavalos, a estrutura 

sequencial de fragmentos dá conta de oferecer ao leitor o sentido de totalidade da 

representação do ambiente urbano.  

Para criar o espaço urbano, Ruffato lança mão de elementos que aproxima São 

Paulo de outras metrópoles globais — acentuando as semelhanças e obliterando 
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diferenças. Esse processo dialoga com a pertinente observação dos críticos sobre o 

anonimato na obra. Em geral, o anonimato está relacionado aos personagens e é 

bastante remetido às referências colocadas pelo autor, inclusive o título do livro, Eles 

eram muitos cavalos, que originalmente é um verso de Romanceiro da Inconfidência, 

de Cecília Meireles. Ao verso transformado em título, seguem-se outros: “mas ninguém 

mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem…” (2007). Eles são usados como 

epígrafe pelo escritor.  

No livro de Ruffato, o anonimato que marca a obra também mantém relação 

com o processo de acentuar semelhanças entre metrópoles — a homogeneização do 

espaço urbano. Muito mais do que a proliferação do não-lugar, a metrópole é 

constituída de ruas que não demandam mais identificação, como se as características do 

não-lugar fossem capazes de se expandir sobre as áreas da cidade. Qualquer lugar de 

passagem, deslocamento rotineiro ou intensa circulação deixa de oferecer significado 

para o leitor, porque a cidade está em um processo de embotamento de seus ícones e 

signos. No texto, sumiram as referências dos pontos mais conhecidos da metrópole: não 

estão lá os antigos “cartões-postais”, locais de identificação de uma metrópole, que 

operam como um referencial para a população. Ou, ao menos, eles perderam relevância. 

A São Paulo que é vista pelos personagens de Ruffato é dotada de características mais 

universais, o que está relacionado a uma observação feita pelos professores Beatriz 

Resende, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Renato Cordeiro Gomes, 

da PUC-Rio. 

Resende percebeu que os autores brasileiros experimentaram, na última década 

do século XX, certa liberdade para se desprender dos laços de pertencimento que 

mantinham com o espaço local. No artigo Súbito desaparecimento da cidade na ficção 

brasileira dos anos 1990 (2002), ela mostra que uma das tendências da ficção nacional 

àquela época era abrir mão da exaltação da cidade e da busca pela identidade nacional. 

A produção literária nacional se encaminhava para uma representação do espaço urbano 

que avançava para além de suas características que lhe concediam singularidade: 

 
A grande modificação que vai se dando é uma liberdade que se estabelece em 

relação ao localismo, ao espaço de origem, a origem geográfica da criação 

literária. Produto da grande cidade mundializada, a ficção brasileira traz para 

o texto uma relação de mão dupla com outras cidades do mundo. A cidade do 

romance e do conto brasileiro passa a ser qualquer cidade. “Todas as cidades, 

a cidade”, como diz o ensaísta Renato Cordeiro Gomes. (RESENDE, 2002, 

p.75) 
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A independência sobre o “espaço de origem” citada por Beatriz descreve o 

processo de desterritorialização. Este conceito expressa a liberdade que a ficção 

experimenta para desvincular seus cenários de um espaço reconhecidamente local, seja 

ele de âmbito regional ou nacional. Evita identificar lugares notadamente característicos 

de uma cidade. Ambienta suas tramas em áreas desprovidas de marcas singulares. 

Prioriza ambientes genéricos. Indica preferência por zonas que privilegiam a circulação 

de pessoas. 

Resende argumenta que essa é uma escolha narrativa e sugere que ela 

corresponde a um descompromisso com o espaço cultural e geográfico. A consequência 

dessa opção tende a configurar um movimento de desaparecimento da cidade, no 

sentido em que o espaço urbano deixa de ser reconhecido por suas singularidades e 

passa a ser representado segundo suas semelhanças às demais cidades internacionais — 

pelo menos a semelhança com os elementos que fazem parte de um imaginário coletivo 

sobre as metrópoles. O que se sugere é que a ficção adotou, como uma de suas 

tendências no fim do século XX, a escolha por cenários que deixam as cidades muito 

mais parecidas umas às outras do que únicas no globo terrestre. 

O desaparecimento da cidade citado por Resende está ligado à relação 

estabelecida entre o sujeito e o espaço urbano na transição para o século XXI. No ensaio 

O nômade e a geografia (2004), Renato Cordeiro Gomes se debruça sobre essa questão. 

Gomes percebe que o mundo contemporâneo “é marcado por três ordens de 

transformações aceleradas e interligadas”. Em primeiro lugar, diz ele, há uma mudança 

na concepção de tempo, que determina a “aceleração da história” e a “superabundância” 

de informação. Em segundo, experimenta-se uma nova relação com o espaço, com 

destaque para a existência dos não-lugares. E em terceiro, há uma disfunção provocada 

pelas duas primeiras transformações, que leva o indivíduo à paradoxal afirmação de 

suas singularidades, como uma forma de se contrapor à homogeneização do caráter 

global do mundo. Todas as três “ordens de transformações” afetam a relação entre o 

sujeito e o espaço.  

A afirmação de singularidades é um paradoxo para Gomes porque tem a ver com 

a mudança na configuração do espaço urbano na fase denominada pós-modernidade ou 

modernidade tardia — uma fase que costuma corresponder às décadas após a Segunda 

Guerra ou a partir dos anos 1970 — quando comparada à modernidade. 

Para discutir como a metrópole é representada no contexto pós-moderno, Gomes 

evoca o ensaio A guerra de lugares, de Antônio Arantes (1994). Nele, Arantes diz que a 
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constituição do ambiente urbano se dá por meio de uma “complexa arquitetura de 

territórios, lugares e não-lugares, que resulta na formação de contextos espaço-

temporais flexíveis, mais efêmeros e híbridos do que os territórios sociais identitários” 

(ARANTES Apud GOMES, 2004). 

Essa “complexa arquitetura” a que Gomes se refere é formada pelo 

“entrecruzamento” — expressão dele no mesmo texto — de espaços. Significa dizer 

que, nesse contexto, os diferentes espaços não se combinam para dar forma a um 

mosaico urbano. Embora sejam representados por fragmentos e recortes, duas 

características modernas, Gomes sugere que os espaços mantêm relações de 

coexistência. Tal sugestão permite dizer que sua constituição depende, portanto, da 

interação que o indivíduo estabelece com esses espaços, quais ele privilegia, quais ele 

ignora, por quais circula e para onde se movimenta. As metrópoles contemporâneas são 

constituídas por tantos lugares e não-lugares que elas passam a ser “multifocais” e 

“policêntricas”, diz Gomes (2004). 

Da definição de Arantes, destaca-se também que a interação do indivíduo com o 

espaço contemporâneo tende a produzir laços de identidade frágeis ou a não produzi-los 

em absoluto. É neste ponto que se estrutura uma oposição clara à modernidade, que 

tinha entre suas características, justamente, a relação identitária calcada nessa interação. 

A discussão sobre a produção de marcas de identidade a partir da interação com 

o espaço urbano é importante em Eles eram muitos cavalos por três razões. A primeira 

diz respeito ao cruzamento de espaços e a rejeição de Gomes à ideia de mosaico urbano. 

Esta expressão foi bastante utilizada pela crítica para definir a composição da cidade no 

livro. Em linhas gerais, é possível dizer que a fragmentação e seu decorrente processo 

de colagem não bastam para dar conta da criação do espaço urbano; tal concepção 

demanda a interação física com o ambiente. Desse ponto, surge a segunda constatação: 

cabe à interação do indivíduo com o espaço dar forma ao próprio espaço urbano. De 

certa forma, esta observação dá crédito à afirmação de que o deslocamento é um 

elemento importante, capaz de influenciar o processo de formação de identidade do 

indivíduo na metrópole. Por fim, a terceira questiona o conceito de não-lugar como o 

espaço que contribui para o processo que força os indivíduos ao anonimato, como 

observado pela crítica feita ao livro. No entanto, fragmentos como os de número seis e 

41, já citados por se ambientarem em veículos, portanto, ao favorecer a circulação, 

mostram que este processo que leva ao anonimato não apaga os traços de identidade.  

A necessidade do deslocamento, como no caso da mãe, ou da circulação 
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constante, caso do taxista, é o elemento que atua como delineador da identidade na 

metrópole. O livro de Ruffato é visto como uma denúncia à impossibilidade de criar 

laços de permanência na cidade de São Paulo de uma forma convencional segundo as 

regras da modernidade, mas o autor vai além. Nesta metrópole que adentra o século 

XXI, é o movimento que caracteriza a vida dos indivíduos. É dizer: o deslocamento da 

mãe entre Garanhuns e a capital paulista, os dias seguidos dentro do ônibus e a chegada 

à rodoviária criam o perfil do migrante brasileiro — informação que, por si só, permite 

que o leitor identifique este indivíduo na teia social que o livro compõe. O mesmo 

processo acontece com o taxista, por exemplo. 

 

Saí de casa muito cedo, menino ainda. Desci do norte de pau-de-arara. Se o 

senhor soubesse o que era aquilo... Um caminhão velho, lonado, umas tábuas 

atravessadas na carroceria servindo de assento, a matula no bornal, rapadura 

e farinha, dias e dias de viagem, meu deus do céu! Mas posso reclamar não. 

São Paulo, uma mãe pra mim. [...] Eu cheguei a ter dinheiro. Mais de uma 

vez levei a patroa pra conhecer meu chão, Nossa Senhora das Dores, interior 

do Sergipe, o senhor não deve de ter ouvido falar. Uma vez carreguei a 

família inteira, seis enfiados no fuscão zerinho que tinha acabado de comprar 

[...] As meninas nunca mais voltaram lá... Eu fico triste, não vou mentir pro 

senhor não. Afinal, é a terra da gente. Mas eu entendo. Não sou ignorante 

não. Elas não têm nada a ver com aquele buraco lá. Pra falar a verdade, nem 

eu tenho mais a ver com aquilo. A maioria dos meus colegas de infância, do 

pessoal que eu conhecia, não mora mais lá. Os velhos morreram todos. A 

única coisa que resta é a memória da gente, mas o quê que é a memória da 

gente? (RUFFATO, 2007, p.87-88) 

 

O monólogo do taxista ajuda a perceber a relação estabelecida entre o 

deslocamento e a identidade, que nesse caso foi reconfigurada, segundo o narrador do 

fragmento 41. Essa relação mostra ainda que Luiz Ruffato acrescenta uma nova 

dimensão, ligada ao cruzamento entre as vidas de seus personagens. O mosaico urbano 

constituído no livro permite que se insinue que os personagens podem, sim, manter 

alguma relação entre si, ainda que ela não seja explicitada ao leitor. Muito mais do que 

estar na mesma cidade, eles circulam pelo mesmo espaço, o que permite pensar que seja 

possível também o encontro entre eles.  

 

 

2.3 Simultaneidades na metrópole 

 

Nesse sentido é que Ruffato adiciona o outro elemento pilar da experiência 

espaço-temporal na metrópole contemporânea: as simultaneidades. Ao alinhar 
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fragmentos diferentes escritos no presente, por exemplo, Ruffato permite que o leitor 

tenha mais do que a sensação de que eles são “flashes” captados de episódios diferentes. 

A experiência da leitura parece apontar que aquelas narrativas estão acontecendo no 

momento em que se lê, logo, no mesmo momento vivido pelos personagens.  

Assim se fundamentam dois fragmentos complementares, os de números 21 e 

22, intitulados “ele)” e “(ela”. Os próprios títulos evidenciam uma relação entre os dois 

capítulos, representada pela repetição dos pronomes pessoais e potencializada pela 

presença dos parênteses, postos de forma a sugerir um jogo de espelhos. Os personagens 

de ambos os fragmentos personificam o desejo de circular pelo espaço urbano. 

O deslocamento da personagem do fragmento “(ela” pela cidade é gradual. 

Ruffato descreve seus passos em um movimento circular, que começa e termina na Rua 

Direita. Ela passa por alguns locais icônicos de São Paulo — a Praça da Sé, o Viaduto 

do Chá, o Teatro Municipal e outros — que ajudam a compor uma paisagem da 

metrópole. Porém, a percepção desse cenário urbano pela personagem tem como trunfo 

os elementos que são apreendidos por meio dos sentidos físicos. Como quando, no 

início do trecho, a interação da personagem com o ambiente urbano se mostra 

basicamente visual:  

 

No chão, dribla, estendidas, lonas e plásticos pretos que seu olhar perseguem, 

calças jeans, brinquedos chineses, ervas medicinais, fitas-cassetes, cedês 

piratas, barracas de frutas e estojos de perfumes paraguaios, quinquilharias 

cameleônicas: o pregão. (RUFFATO, 2001, p.48) 

 

Além da observação visual, o trecho em destaque mostra que a enumeração 

volta a ser o recurso utilizado por Ruffato, para permitir ao leitor que acompanhe o 

olhar da personagem, como acontece em outros fragmentos. Porém, o narrador alterna a 

matriz sensorial da descrição do espaço ao longo do fragmento. Na sequência, a 

personagem avança em seu deslocamento pela cidade até chegar ao Teatro Municipal, 

onde passa a compor uma paisagem sonora do local:  

 

as pernas, segredadas na calça-uniforme azul-escura, tropeçam nos dó-ré-mis 

expulsos da caixa-de-som rachada do ambulante, nos fá-sol-lá-sis espremidos 

da caixa-de-som da loja de departamentos, das claves que o moço-tatuagens 

liberta de um tosco instrumento, e se fundem dó-ré-mi-fá-sol-lá-sis se 

confundem na encruzilhada das ruas Conselheiro Crispiniano com a Vinte e 

Quatro de Maio (RUFFATO, 2001, p.48) 

 

Não é mais apenas o olhar que apreende a cidade, senão o conjunto de 
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observações feitas pela personagem de uma forma imediata. Os sons — e mais: a 

variação dos sons exemplificada pelas notas musicais — são percepções instantâneas, o 

que ajuda a descrever uma série de acontecimentos simultâneos naquele ambiente. No 

fim do fragmento, a relação da personagem com a cidade ainda é mediada pelo que ela 

come, evocando outro sentido: “De pé, o churrasco grego no pão, envolvido no 

guardanapo, mastiga, beberica grátis o vermelho copo plástico de quissuco, devagar, 

chuleando os minutos que faltam para retornar à rua Direita” (RUFFATO, 2001, p.49). 

A alternância de sentidos permite a reflexão sobre como eles se constituem 

elementos mediadores da experiência do indivíduo na cidade. Um dos efeitos de sua 

utilização indica que Ruffato parece exibir a cidade, e não apenas contar como é o seu 

cotidiano. A observação é do poeta e ensaísta português Helder Macedo, autor de um 

artigo na coletânea Uma cidade em camadas (2007). Ele diz que, no livro, “tudo 

acontece como se fosse ao vivo”, fruto de uma limitação que Ruffato se impõe de 

“registrar objetivamente os fatos significativos da monstruosa metrópole paulista sem a 

intervenção de sua subjetividade” (2007, p.53). 

O fato é que a descrição sensorial de Ruffato neste fragmento conduz o leitor por 

uma paisagem urbana marcada pelo imediatismo. Esse caráter imediato da apreensão da 

cidade deixa transparecer, no entanto, que o narrador destaca uma sucessão de 

observações instantâneas — o que seriam uma espécie de unidade mínima dos “flashes” 

que Fanny Abramovich usou para chamar cada um dos 70 fragmentos.  

Estas centenas de “instantâneos” estão no interior de diversos fragmentos. No 

capítulo 21, eles dialogam tanto com a mediação pelos sentidos quanto com a 

necessidade de circulação. O personagem deste capítulo personifica o desejo pelo 

deslocamento ao citar o “formigamento excursionista” (2001, 46), mesmo que a cidade 

que se apresenta para ele tenha características inóspitas — a correria, o calor e o barulho 

—, todas mediadas, a princípio, pelos sentidos. 

 

Dia havia era assim, um desassossegamento, lugar algum bom, formigamento 

excursionista, pernas mãos braços, por tudo desinteresse, pessoa nenhuma, 

nem conversa, cavar um buraco: trancar-se, Tem Corinthians hoje... Num 

vai não?, ventania em-dentro da cabeça, pensamentos redemunham, o corpo 

angustioso, vista chuvosa, digita o texto ahn? tabelas, para, relê, hum... 

incompreensível, deve de ser lá fora sol, correria de gente automóveis 

buzinas a fumaça o barulho, décimo andar o abafamento, o ar-condicionado 

desregulado — com blusa, calor; sem, frio — o corpo reclamoso, 

encavernado, cobertor pés à cabeça, suor, ar!, ar!, levantar, esticar-se, 

homiziar-se na multidão da avenida Faria Lima, andar, andar, entrincheirar-se 

atrás da poltrona de um ônibus, Paulistânea, PI, um nome, uma sigla, 

borrando o RG, um nome, uma sigla, nada, lembrança nenhuma, da secura o 
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pai o silêncio, Piauí é meu corpo gripado, encosta a testa no cano do revólver 

os olhos açoitados do assaltante, no entanto, dedos magros tamborilam o 

teclado, processos pareceres adendos questionários minutas memoriais de-

acordos considerandos demandas litígios pleitos ações causas pendências 

citações agravos recursos apelações aprazamentos notificações interpelações 

mas, 

e o dia? (RUFFATO, 2001, p.46-47) 
 

Neste trecho, o leitor é conduzido das observações sensoriais sobre o espaço em 

que a personagem está para seus pensamentos, que se sobrepõem. Primeiro, está a 

sensação de clausura, ainda mediada pelos sentidos. Depois, a memória do pai e da terra 

de origem, o Piauí, mostrando que ele também é um migrante, como outros personagens 

do livro. Por fim, a volta da atenção ao presente, à ação que ocorre no momento da 

narrativa. 

O resultado dessa construção textual altera o ritmo da ação percebida pelo leitor, 

especialmente no fim do trecho destacado acima, quando o escritor declina do uso de 

vírgulas e acelera a escrita. Redigido como se reproduzisse o fluxo de consciência do 

personagem, esse processo aparenta uma sucessão de diferentes instantes dentro do 

mesmo fragmento. Não é uma sucessão temporal: a linearidade da narrativa advém da 

escrita.  

A ocorrência desses momentos de ação situados no presente do indicativo sem 

uma lógica de sucessão que não seja a linearidade da escrita evidencia que cada um 

deles se configura como uma espécie de diferente momento temporal, sempre amparado 

no presente. Seriam, então, diferentes presentes heterogêneos — não se baseiam numa 

relação temporal linear, aquela cuja base está na passagem do tempo do presente que se 

torna passado à medida que avança ao futuro. É, novamente, uma alternância, só que de 

momentos. 

Além do fragmento 21, outros capítulos do livro de Ruffato reproduzem 

exemplos dos presentes heterogêneos. À primeira vista, o caso mais exemplar da 

ocorrência dos presentes heterogêneos ao longo do livro está relacionado à rotina. No 

fragmento número 33, “A vida antes da morte”, um trecho mostra como o cotidiano se 

fundamenta no presente. 

 

Despossuído, o velho encarcera seus dias no mofo do quarto que divide com 

o caçula. De cima do beliche, de bruços, avista as costas do Bloco C, um 

paredão amarelo descascado, moleques correm atrás de uma bola, andam de 

bicicleta, de skate, conversam, planejam, brigam, xingam, riem, ouvem 

música em enormes rádios-portáteis. E fumam fumam fumam. (RUFFATO, 

2001, p. 69-70) 
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A alternância das ações dos moleques avistados pelo velho acaba por revelar a 

ausência da progressão da passagem do tempo. Ao mesmo tempo, fica claro que não 

haverá um clímax para a história a ser narrada. Essas duas faces do presente 

heterogêneo de Ruffato dialogam com o aprisionamento no cotidiano, uma ideia 

expressa no início do trecho pelo uso do verbo “encarcerar” ao se referir aos dias do 

personagem. E este aprisionamento também é uma forma de expansão do momento 

presente, afastando-o do passado e do futuro.  

Ruffato explora a relação entre o aprisionamento e a repetição em outros 

capítulos. No fragmento número 34, “Aquela mulher”, o autor repete o mesmo início de 

frase em cinco parágrafos consecutivos. Assim, produz o efeito de repetição da vida, 

como se a personagem estivesse vivendo num presente eterno.  

 
aquela mulher que se arrasta espantalha por ruavenidas do morumbi cabelos 

assim espetados na imundície olhos assim perturbados pele ruça agitadas 

pernas braços assim machucados unhas pretas vestido esfrangalhado  

aquela mulher que se arrasta espantalha por ruavenidas do morumbi fala 

desconforme baba escumando no entroncamento dos lábios murchos olhar 

esgotado mãos que pendulam arrítmicas pernas desaprumadas  

aquela mulher que se arrasta espantalha por ruavenidas do morumbi 

inconveniente suplicando respostas exigindo febril irritada chorosa perguntas 

variantes insensas  

aquela mulher que se arrasta espantalha por ruavenidas do morumbi 

ignorando ao relento se ratos ou baratas ignorando se chuva ou sol escorrem 

pela guia ignorando sapatos tênis havaianas polícia ignorando 

aquela mulher que se arrasta espantalha por ruavenidas do morumbi não era 

assim  

não  

não era  

: (RUFFATO, 2001, p.70-71) 

 

A repetição neste trecho está relacionada à degradação da vida da personagem 

— um movimento que diz respeito a um passado diferente; neste caso, um passado 

também distante no tempo. No fim do trecho recortado, o verso “não era” faz menção a 

esse passado. De fato, o escritor vai retomá-lo para justificar a atitude repetitiva da 

mulher no presente. Ainda assim, não há uma progressão temporal; o presente da ação 

se mantém como uma unidade autônoma.  

Porém, no capítulo 23, “Chegasse o cliente”, o autor vai combinar a progressão 

temporal com a repetição do presente — e ainda assim o presente se manterá como uma 

unidade autônoma. Ruffato inicia o capítulo narrando uma ação, que será a referência 

temporal para os demais acontecimentos. Em seguida, ele experimenta retroceder três 

vezes no tempo, marcando esse retrocesso pela variação do horário. 
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com um balde amarelo de plástico cheio de água azulada de sabão em pó e 

uma vassoura de pelo sintético amarelo os dois faxineiros rapidamente 

lavaram o cimento esburacado o vermelho escoou para a sarjeta um riozinho 

espumoso correu para a boca-de-lobo no momento em que os primeiros 

clientes um casal estaciona em frente ao restaurante e a chave do carro 

entrega ao valete sorriso boa tarde doutor boa tarde quê que aconteceu ali? 

um probleminha doutor mas já resolvido 

... chegasse o cliente antes dez minutos que fosse e veria dois corpos o rosto 

de um esborrachado [...] 

... chegasse o cliente antes meia hora e notaria no alto do edifício um baita 

espetáculo dois operários num estrado podre de madeira sustentado no espaço 

por finas cordas um a um [...] 

... chegasse o casal que agora uma taça de tapada do chaves sorve sub-

reptícios olhares a mão esquerda dela sucumbida à mão direita dele seis horas 

e meia antes e veria dois operários batendo o cartão-de-ponto um vindo da 

ponte rasa ônibus-metrô-ônibus outro de osasco dois ônibus-trem-metrô e 

ouviria amanhã é pagamento quanto você acha que vai ficar o jogo do 

corinthians está apostado uma cerveja ih tenho que comprar um troço 

qualquer pros meninos darem pra mãe deles domingo (RUFFATO, 2001, p. 

49-50) 

 

Em vez de usar a técnica de flashback convencional para retroceder no tempo, 

Ruffato mantém a ação no presente, como pode ser visto no início do trecho destacado 

(“um casal estaciona…”) e no começo do quarto parágrafo (“o casal que agora uma 

taça…”). O retrocesso no tempo é o que permite entender o que aconteceu neste 

fragmento. Nesse sentido, há sim a progressão temporal, embora a forma de contar a 

história tenha mantido a referência do presente. O que acontece aqui é uma ligeira 

variação do presente heterogêneo, se entendido como unidade autônoma. São momentos 

do presente que se alternam. Apesar disso, eles não se constituem como uma linearidade 

entre passado-presente-futuro. 

Entretanto, ao contrário do fragmento 23, há outros capítulos do livro em que a 

repetição está sim relacionada à progressão temporal. No fragmento 26, “Fraldas”, o 

narrador repete a mesma frase na introdução dos cinco parágrafos do capítulo — “O 

segurança, negro agigantado, espadaúdo, impecável dentro do terno preto” (2001, 54) 

— e também a descrição do menino negro que será abordado pelo vigilante — “o negro 

franzino, ossudo, camisa de malha branca surrada calça jeans imundo tênis solado 

gasto” (2001, 54). Ambas as repetições fazem parecer que há a interrupção da linha 

narrativa, o que simula a criação de novos momentos. Mas, neste caso, há a progressão 

da história, porque cada parágrafo desenvolve a ação. 

O fato narrado se passa em um supermercado. O capítulo inicia com a 

abordagem do segurança a um menino que carrega pacotes de fraldas. No segundo 

parágrafo, o narrador conta que o segurança foi acionado pelo chefe que opera câmeras 
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do mercado e descreve o menino, como ele foi visto pelas imagens da vigilância. No 

parágrafo em sequência, o narrador diz que o segurança seguiu o menino, enquanto ele 

devolvia fraldas às gôndolas. No quarto, o menino continua devolvendo produtos à 

prateleira. No derradeiro parágrafo, há o desenrolar da abordagem e a condução do 

menino.  

Apesar de haver progressão temporal e o desenvolvimento da ação, o fragmento 

26 é exemplo de como a repetição provoca o efeito de destaque para momentos 

diferentes do presente da ação. Soma-se a isso o apreço de Ruffato pelos presentes 

heterogêneos que não restringem, como visto no fragmento 23, a passagem do tempo no 

livro. Dessa forma, constituído como unidades autônomas do tempo, o presente parece 

confirmar o postulado de Gumbrecht, apresentado no capítulo anterior, que sugere que 

esta nova configuração temporal tem como efeito a ampliação do presente, no sentido 

de distanciar o sujeito do passado e do futuro. 

 Outros dois capítulos de Eles eram muitos cavalos corroboram esta afirmação. 

Um deles é o fragmento número 17, “A espera”, que dá conta da sucessão dos presentes 

heterogêneos. Nele, é narrada a rotina de um jovem, provavelmente homem, que está 

em busca de um emprego. Ele acorda pela manhã e encontra um bilhete da mãe. 

 
Amassa o papel, enfia-o na lixeirinha que transborda cascas de banana na 

superfície molhada da pia. Pega duas fatias de pão-de-forma, cimenta-as de 

margarina, abraça-as no tostex, risca o fósforo, despeja um pouco de leite do 

saquinho na leiteira amassada, acende a outra boca. Boceja. Aguarda, um 

L&M nos lábios, um Almanaque de Férias da Mônica antigo na mão. As 

duas fatias de pão-de-forma esturricadas joga desengonçado em cima da 

toalha da mesa, as pontas do polegar e do indicador sapecadas. Na xícara, ao 

leite quente adiciona um pingo de café, já frio, da garrafa-térmica. De pé, 

mastiga, o gibi, o cigarro, o vento eriça os pelos do braço, a pele do torso nu, 

mastiga, o café com leite engole, as mãos limpa na calça de moletom cinza. 

(RUFFATO, 2001, p.38) 

 

Embora haja uma sucessão das ações, o fragmento marca cada uma delas como 

se elas tivessem um fim e não dependessem da anterior. Essa é uma das características 

da heterogeneidade do momento — sua independência.  

Já no fragmento número 59, “Nocaute”, é observada outra característica — a 

extensão do momento. É o procedimento apontado por Gumbrecht: um processo que 

amplia a duração da ação. O efeito provocado é o de distanciamento crescente do 

presente em relação ao passado e ao futuro, consolidando-o como o principal tempo da 

ação da narrativa de Eles eram muitos cavalos. 

  “Nocaute” narra uma luta de boxe. No trecho destacado a seguir, a extensão 
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temporal é provocada pelo detalhamento descritivo da linha narrativa, por sua 

interrupção abrupta e sua sucessiva retomada. 

 
a vista neblinada, músculos e ossos esparramados, finalmente!, o suor cola o 

rosto ao piso verde liso-áspero, fome, queria que aquilo findasse logo, o 

ginásio esvaziado, os refletores desligados, tomar um banho, comer alguma 

coisa, ressonar na poltrona reclinável na volta ao Rio, os filhos, como foi, 

pai?, ele, sem graça, foi desta vez ainda não, tenho que treinar mais um 

pouquinho, e encheria um carrinho de compras, bobagens pros meninos, 

iogurte, chicletes, bombons, bobeasse até presentearia a esposa com um litro 

de Martini, ela gosta tanto, nunca toma, e pro cunhado um Natu Nobilis, uma 

caixa de cerveja em lata, ele merece. Depois, à cata de emprego,  

ai 

o braço do adversário levantado às quatro faces do estádio, abraçaram-se, 

desceu rapidamente, seu Antenor falou, toma lá uma ducha, vou pegar o 

dinheiro, e ele então perguntou pro rapaz que guardava a porta do vestiário, 

companheiro, onde que eu acho um pê-efe a essa hora? (RUFFATO, 2001, 

p.124-125) 
 

A descrição inicial do corpo do lutador é interrompida pelo pensamento do 

personagem, que observa o ginásio e depois se perde em meio a possibilidades de um 

futuro que ele deseja. É mais um exemplo da descrição em zoom reverso. Na sequência, 

a narrativa volta ao presente, à luta, com a onomatopeia “ai”, que representa um golpe 

do adversário do protagonista no ringue. Todo esse trecho faz o presente se ampliar e 

incorporar para dentro de si uma possibilidade do futuro que passa pela cabeça do 

lutador. A retomada abrupta transparece uma lentidão no movimento, que não lhe é 

natural, visto que as narrativas e imagens sobre as lutas usadas como referência no 

imaginário coletivo tendem a ser rápidas.  

Esse efeito de desaceleração da passagem do tempo é potencializado no 

fragmento número 56, “Slow motion”. Como o próprio título indica, há uma dimensão 

de velocidade acerca do capítulo. O narrador descreve detalhadamente um movimento, 

o que ajuda a criar o efeito de lentidão. Mesmo que o texto esteja escrito no passado, a 

proposta é desacelerar o momento da ação, o presente da narrativa. Ou permitir uma 

imersão por ele. 

 
a lata semivazia de cerveja descreveu uma trajetória descendente em rotação 

na diagonal sobrevoando dezenas de cabeças indo abalroar logo o cocoruto 

do Marlon que imediatamente girou o pescoço em quarenta e cinco graus 

para ver de onde caralho tinha partido o petardo e justo entre as milhares de 

caras ansiosas que disputavam cada milímetro da arquibancada do Pacaembu 

para ver aquele Corinthians e Rosario Central pela Libertadores da América 

deparou com o filho-da-puta que tinha assaltado dias antes sua borracharia na 

Vila Guilherme desgraçado vou foder com ele e viu os olhos do ladrãozinho 

afundarem entre os milhares de pescoços que lotavam o estádio naquela noite 

(RUFFATO, 2001, p.117-118) 
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A descrição minuciosa da trajetória da lata, o detalhamento da reação do 

personagem e a quantidade de informações dadas ao leitor entre o choque do objeto com 

a cabeça e o encontro de olhares ajudam a estender a duração do fato narrado. Afinal, o 

parágrafo descreve a ação e a reação, o que significaria um ritmo relacionado ao 

imediato. Porém, o trecho é narrado em 119 palavras e se estende por 12 linhas. E além 

da velocidade da narrativa, chama atenção a referência do título à técnica 

cinematográfica. A expressão “slow motion” costuma ser traduzida como “câmera 

lenta”, o que, neste contexto, pressupõe o leitor como um observador do acontecimento.  

O importante na análise da configuração temporal em Ruffato é perceber que a 

experiência dos personagens — e, por consequência, a dos leitores também — passa 

pelo processo de presentificação. É dizer: passa a ser narrada no presente porque 

acontece nessa configuração temporal, sem manter elo com o que sucedeu no passado 

próximo nem conduzir personagem ou leitor a uma projeção de futuro. A estrutura 

fragmentária do livro ajuda nesse sentido, já que promove o corte da ação (e da 

experiência) de forma abrupta. O efeito provocado não é o de demanda por 

continuidade.  

De fato, alguns fragmentos terminam no meio de uma frase, o que foi visto pela 

crítica como um recurso que se relaciona com o conceito de zapping. Retirado da 

linguagem televisiva — o ato de trocar sucessivamente os canais da TV —, a imagem 

do zapping pressupõe a interrupção e a mudança contínua, como de fato acontece entre 

os fragmentos de Eles eram muitos cavalos. O caso mais exemplar é o fim do fragmento 

21, “ele)”, que termina no meio de uma frase: “a mensalidade do curso de informática, 

as prestações do aparelho de dentes, o presentinho para o Dia das Mães, o cedê 

prometido à irmã-caçula, os dedos ginasticam, boceja, atraca-se ao asdfgçlkjh antes que 

alguém venha encher o” (RUFFATO, 2001, 48). O fim súbito e o início do fragmento 

subsequente, que como visto se constitui um jogo de espelhos, favorecem a percepção 

do zapping entre as histórias. 

É o que aponta a professora Giovanna Dealtry, da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (Uerj), em seu artigo no livro Alguma prosa: ensaios sobre literatura 

contemporânea (2007). De acordo com ela, o zapping pelos fragmentos está relacionado 

à primazia da visão como elemento mediador da experiência e a uma estética que diz 

respeito à fotografia, ao cinema e à televisão. Mais uma vez, voltam à análise os 

conceitos que relacionam a estrutura fragmentária de Ruffato com imagens metafóricas 
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relacionadas às técnicas de captura e exibição de imagens.  

De alguma forma, a unidade fragmentária é apreendida pela crítica como um 

equivalente da produção fotográfica ou cinematográfica: são os flashes, os closes, os 

zoons. Porém, Dealtry percebeu que os fragmentos, enquanto estrutura do livro, se 

assemelham mais à estética televisiva, em especial pelos saltos entre um fragmento e 

outro, que lembrariam o movimento do telespectador munido de um controle remoto 

capaz de trocar imagens a seu bel-prazer. O que a autora faz questão de destacar, de 

forma pertinente, é que nem mesmo o zapping televisivo dá conta do que Ruffato 

permite ao leitor experimentar com sua criação literária. O zapping em Eles eram 

muitos cavalos não é controlado pelo leitor. Ele é induzido de forma a ressaltar a fratura 

e o choque entre os fragmentos. Significa dizer que ele tem o objetivo de destacar essas 

fissuras, ao contrário da televisão, na qual os cortes são aleatórios, possivelmente 

habituais e, por isso, imperceptíveis. De fato, o zapping na televisão é um movimento 

contínuo que esconde a ruptura da ação (o que está sendo televisionado por determinada 

emissora), enquanto no livro é um movimento que revela a quebra da narrativa. A 

pesquisdora ressalta que, muitas vezes, o zapping provoca a suspensão da narrativa em 

seu momento mais importante. 

 
Em outras palavras, podemos afirmar que a suspensão, o “corte seco”, 

determina a passagem de um fragmento ao outro simulando a figura do 

zappeur que, ao contrário do flâneur, separa-se fisicamente da cidade para 

constituí-la à distância, elegendo ou eliminando as imagens de seu interesse. 

Ao simular o movimento do zapping, na verdade, o autor cria uma armadilha 

para o desavisado leitor; se por um lado ele emula o movimento da cidade, 

por outro, os cortes configuram a suspensão de uma narrativa em seu ápice, 

por vezes deixando frases e sentidos incompletos, e levando o leitor ao 

mesmo sentimento de abandono experimentado pelos personagens. 

(DEALTRY, 2007, p.170) 

 

 Neste trecho, Giovanna Dealtry estabelece a comparação entre a figura do 

flâneur — tão próprio à modernidade e caro à crítica de Ruffato  — e o “zappeur”. É ao 

leitor a quem ela se refere ao usar o conceito. O zappeur está relacionado a duas 

observações da professora no trecho destacado. Uma é a da emulação do movimento da 

cidade, que diz respeito à experiência do indivíduo na metrópole. Neste ponto, Dealtry 

estabelece uma relação entre o que é narrado em Eles eram muitos cavalos e as 

referências que os leitores utilizam para amparar a concepção do ambiente urbano, que é 

apresentado por meio dos fragmentos. Outra é o sentimento de abandono. A cidade 

experienciada pela interrupção de narrativas sobre si própria não se apresenta como um 
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local de acolhida — é uma forma de dizer que a metrópole não é mais o mesmo espaço 

que favorece a criação de laços de identidade, a partir da proliferação do não-lugar e da 

recorrência dos deslocamentos em oposição, respectivamente, aos lugares e ao incentivo 

à permanência. 

Essas observações fazem parte de uma leitura de Eles eram muitos cavalos que 

aborda os elementos que criam efeitos de cotidiano na metrópole. A ideia de zappeur 

está relacionada, ainda, a outras duas questões colocadas por Dealtry: a apresentação 

deste cotidiano de forma intempestiva e a apreensão da cidade por diferentes pontos de 

vista.  

 Para dar conta do aspecto intempestivo, a professora da Uerj extrai do livro dois 

versos do fragmento 45, “Vista parcial da cidade”: “são paulo relâmpagos/(são paulo é o 

lá fora? é o aqui dentro?)” (RUFFATO, 2001, 94). A imagem do relâmpago remete ao 

intempestivo e ao instantâneo. A autora explica porque ela é fundamental para a 

compreensão do livro:  

 

Eles eram muitos cavalos preocupa-se menos em construir uma estrutura que 

‘copie’ a velocidade do cotidiano urbano e mais em focalizar esses 

relâmpagos, flashes que iluminam temporariamente os habitantes. Por esse 

viés, não é o movimento que está em foco, mas seus intervalos. (DEALTRY, 

2007, p.174) 

 

Dealtry sugere, portanto, que a dimensão temporal não está apenas relacionada à 

aceleração da passagem do tempo, mas à proliferação dos “instantâneos”. Esta é uma 

sugestão que segue a linha de raciocínio de Gumbrecht, para quem a extensão do 

presente não é definida somente pela velocidade das interações, embora ele a considere 

uma de suas causas. Ruffato parece endossar esta conclusão ao tratar da multiplicação 

dos instantes como um fenômeno concreto — essa é a base da estrutura fragmentária 

enquanto aspecto formal do romance. Porém, ao colocar os “flashes que iluminam 

temporariamente os habitantes” como foco do autor e, talvez, do leitor, Dealtry avança 

em seu raciocínio sobre o zapping, ao superar a emulação do movimento. Para ela, cabe 

às interrupções abruptas representar o urbano contemporâneo. São elas que simbolizam 

a ruptura da linearidade dos acontecimentos, podendo, assim, apontar para a 

impossibilidade de progressão contínua da ação. Assim, os momentos narrados no livro 

permanecem em suspenso, o que contribui para o efeito de expansão do presente.  

No fragmento número quatro, “A caminho”, a recorrência desses diferentes 

instantes fica mais evidente. O narrador lança mão da ideia de “instantâneos” como um 
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registro do instante — adota-se assim um conceito da técnica fotográfica como indicou 

Fanny Abramovich. É narrada a espera de um motorista por um passageiro que vai 

desembarcar no aeroporto (neste trecho, a circulação também é a característica que 

marca os dois espaços da ação: o veículo e o terminal de desembarque). 

  

ela deve estar chegando, uma dessas estrelas que sobrevoam a estrada, a 

mulher, o patrão 

compromisso inadiável em brasília expliquei pra 
sim, claro, ele o trata como 

filho que gostaria de ter tido 
sim, claro, o filho um babaca o cocainômano passeia sua arrogância pelas 

salas da corretora,  

sim, claro, o filho um babaca o cocainômano desfila seus esteroides por 

mesas de boates e barzinhos — que já quebrou —, por rostos de leões-de-

chácara e de garotas de programa — que já quebrou —, por máquinas de 

escrever de delegacias — que também já 

sim mas é meu filho 
e suborna a polícia, 

o delegado, 

o dono da boate, 

as garotas de programa, 

os leões-de-chácara, (RUFFATO, 2001, p.12) 

 

O trecho destacado combina pelo menos duas vozes distintas, a do motorista e a 

do seu futuro passageiro, diferenciadas pelo uso do negrito. Há, ainda, a sensação de 

haver outras vozes ao longo do fragmento — uma nova distinção pelo uso de letras em 

itálico. As duas vozes não compartilham o mesmo espaço físico, mas a construção de 

Ruffato faz parecer que há um “diálogo”, ou, ao menos, uma relação entre o que cada 

um fala. Essa relação está baseada na simultaneidade temporal: elas são pronunciadas 

ou pensadas ao mesmo tempo. 

A alternância desses instantâneos das falas permite o aparecimento de outro 

elemento utilizado por Ruffato de modo a contribuir para a criação de simultaneidades 

ao longo da obra: os pontos de vista.  

De fato, a crítica ao livro se debruçou também sobre a discussão acerca da 

presença dos narradores. Alguns autores chamaram atenção para a composição do 

romance a partir dos pontos de vista. Andrea Saad Hossne foi uma delas. A professora 

da USP destaca (2007, 36-37) que, além de elementos como tempo, espaço, personagem 

e enredo, o ponto de vista e o foco narrativo são essenciais para a análise de Eles eram 

muitos cavalos. Ela chega a dizer que o “lugar vazio do narrador não poderia ser mais 

contundente” e se refere à obra como “um texto sem narrador, mas com ponto de vista” 

(2007, 39).  



 
 

60 

 

O fato é que a alternância entre pontos de vista se multiplica pela obra. Às vezes, 

ocorre no interior dos capítulos, como no fragmento 4, “A caminho”. Porém, o que 

chama atenção é a diferença dos pontos de vista oferecidos ao leitor em relação a dois 

casos observados pela crítica: a visão no nível do solo e a vista panorâmica.  

 Na coletânea de artigos Uma cidade em camadas, o professor Nelson Vieira, da 

Brown University, destaca esses dois planos de observação dos personagens: 

 

Com Eles eram muitos cavalos, temos uma narrativa principalmente escrita 

não em cima mas sim em baixo, ou no nível dos dramas do homem comum, 

supostamente insignificantes, que portanto desafiam a leitura da cidade como 

um todo legível. Apesar de existirem dois ou três momentos quando o ângulo 

de visão é de cima, como no fragmento 16 do ponto de vista do executivo em 

um helicóptero [...], a visão oferecida ao leitor não é abstrata porque a 

visibilidade (não de uma super altura) está repleta de pormenores baseados na 

memória, na atitude e nas impressões do executivo. (VIEIRA, 2007, p.120) 

 

Citado por Vieira, o fragmento 16, intitulado “assim:”, apresenta a cidade 

percebida pelos olhos de um personagem que observa São Paulo do alto: “vista de cima 

são paulo até que não é assim tão” (RUFFATO, 2001, 36). A frase em destaque, com o 

original em itálico, indica o pensamento do protagonista do capítulo. Sugere também 

sua percepção sobre a degradação do ambiente urbano. A ação acontece dentro de um 

helicóptero — veículo que também remete ao deslocamento, porém também não apenas 

sobre um eixo horizontal, assim como sobre um eixo vertical. Este caso exemplifica a 

afirmação de que o movimento oferece uma perspectiva não habitual no livro e no 

cotidiano dos personagens. Como visto, embora remeta à circulação, o deslocamento 

espacial é capaz de moldar características identitárias do personagem. 

Além do ponto de vista, chama atenção o destaque de Vieira quanto à visão 

sobre a cidade oferecida ao leitor. O professor diz que ela não é abstrata — há uma 

cidade concreta experienciada por meio da visão, ainda que as percepções da metrópole 

sejam variadas. No mesmo artigo, ele defende que o livro de Ruffato oferece, de uma 

forma geral, uma “visão up-close” (2007, 122). Seria o oposto a uma observação 

panorâmica da metrópole. Apesar do local de observação privilegiado e com a 

possibilidade de observar elementos macros da cidade por causa de seu distanciamento, 

o personagem que transita de helicóptero foca em detalhes que lhe chamam atenção: 

“são pequenos lagos azuis (ninhos de cegonha acomodados nas chaminés de) piscina”, 

escreve Ruffato no início do fragmento (2001, 36). 

No entanto, Vieira faz uma ressalva: o panorama existiria apenas se fosse levada 
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em consideração a acumulação dos episódios. “A força motora do romance é de 

oferecer múltiplas experiências íntimas e heterogêneas do ‘espaço vivido’”, escreve 

Vieira (2007, 122). Na mesma linha, a professora Andrea Saad Hossne defende que a 

força do livro vem do acúmulo da leitura, mas não da sequência dos instantes recortados 

por Ruffato (2007, 37). 

O fato é que a sequência dos fragmentos oferece ao leitor a percepção única de 

que o tempo passa ao longo dos capítulos. Há indicações de que a ação dos fragmentos 

iniciais acontece no raiar do dia — pai e filho caminham na rodovia, no fragmento 

cinco, enquanto a “escuridão dissolve seus corpos, entrevistos na escassa luz dos faróis 

dos caminhões, dos ônibus e dos carros que adivinha a madrugada” (2001, 14). No 

capítulo 17, o narrador descreve um despertar sob o sol das “dez e quinze” (2001, 37), 

portanto, manhã. No 28, o narrador se refere ao: “sol do meio-dia” (2001, 59). O 

fragmento seguinte, 28, cita a “histeria no preâmbulo da tarde” (2001, 59). No 37, a 

ação se passa às 17h, “cinco horas lá fora, outra tarde empurrada” (2001, 74). O relógio 

avança. No fragmento 41, o taxista diz: “A essa hora… cinco e quinze…” (2001, 84). O 

capítulo 43 descreve o entardecer: “as horas escorrendo lêsmicas pelas paredes, os raios 

de sol deslizando sem pressa por sobre a copa das árvores da avenida Higienópolis” 

(2001, 92). Mais adiante, o fragmento 61 é intitulado “Noite” (2001, 125). Dois 

capítulos adiante, há uma reunião de amigos às “dez e meia da noite” (2001, 129). O 

livro termina com uma página negra e um fragmento não numerado, que narra um casal 

na cama, provavelmente de madrugada, ouvindo barulhos do lado de fora do quarto.  

Dessa forma, o livro parece cumprir um ciclo diário.  Porém, o mais importante 

é que o tempo presente se estende ao longo dessa linha temporal criada por Ruffato, 

como visto na análise dos fragmentos. Outro fator que reforça essa afirmação é a 

inexistência de um enredo com início-meio-e-fim ao longo do livro. Eles eram muitos 

cavalos se apresenta como um romance que coleciona retratos do “agora” em sucessão. 

Esta é uma percepção fundamentada no artigo de Cecília Almeida Salles (2007), 

para quem a sucessão dos fragmentos oferece “uma visão dos microacontecimentos, 

onde o tempo é dos detalhes e da observação aguçada” (2007, 45). Assim, a professora 

da PUC-SP conjuga a dimensão temporal com o aspecto visual.  

Karl Erik Schollhamer também se debruça sobre essa relação (2007). Ele 

percebeu que o livro, ao mesmo tempo em que se utiliza com frequência dos elementos 

visuais, também deixa de descrever os espaços e narrar certos acontecimentos como no 

romance convencional. Dessa forma, Ruffato consegue provocar outras sensações nos 
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leitores, que vão além da mediação dos olhos.  

 

Parece haver uma relação entre essa forma de extrema visualidade e o 

abandono da descrição como recurso realista de reprodução visível, fazendo 

surgir o efeito singular de outras percepções — auditivas, táteis, sensíveis — 

em consequência da riqueza semântica do texto. O importante é entender com 

que recursos o texto consegue esse efeito e produzindo assim uma imagem 

não-visível da cidade caótica de São Paulo, uma imagem que não reproduz 

nem imita as tecnologias visuais na literatura, mas que é resultado de uma 

exploração de algo que a literatura faz melhor do que a imagem fotográfica, 

televisiva, cinematográfica, digital e assim por diante, uma espécie de 

“imagem de pensamento”, privilégio da escrita em uma época de 

ofuscamento visual ligado ao predomínio dos grandes veículos de 

comunicação. (SCHOLLHAMER, 2007, p.70) 

 

Por um lado, o que Schollhamer propõe é que, ao oferecer uma experiência de 

cidade intensamente mediada pela visão, Luiz Ruffato acaba por revelar uma dimensão 

da metrópole que, de certa forma, pode passar despercebida. Esta “imagem não-visível“ 

seria produto da riqueza descritiva empregada pelo escritor, que utiliza também, embora 

em menor grau, outras matrizes sensoriais para recriar o ambiente urbano. Também 

estaria relacionada ao processo de saturação das imagens, que se proliferarem pelo 

cotidiano, tanto no romance como no espaço urbano real. 

Por outro, a técnica literária do autor seria capaz de conjugar sentidos físicos, em 

especial a visão, com mais propriedade do que outras técnicas e linguagens, incluindo 

neste caso aquelas que mantêm relação umbilical com a imagem, como a fotografia e o 

cinema. Segundo o professor da PUC-Rio, isso também se dá em função de um 

processo de abundância imagética, cuja consequência é a valorização das imagens que a 

literatura é capaz de criar. 

Schollhamer explica que o efeito dessa valorização da visualidade do texto 

“ressalta as dimensões não perceptíveis e não óticas da imagem, aquilo que no limite da 

visibilidade e da legibilidade do visto se presentifica imaginariamente” (2007, 70). Ele 

se refere àquilo que os personagens de Ruffato experimentam com a interação com a 

cidade: “o medo, a fantasia, o sonho, a mentira, a atração espantosa da miséria, da 

violência, do obsceno, da ferida, da feiúra e do grotesco” (2007, 70). A outra 

consequência é inverter o olhar e converter o “espectador em objeto visível” (2007, 70). 

Significa dizer que Eles eram muitos cavalos faz o leitor se ver refletido nos 

personagens, nas vidas anônimas que são produto do espaço urbano.   
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Capítulo III 

Presente em foco 

 

 

Tirar uma foto é participar da mortalidade, 

da vulnerabilidade e da mutabilidade de 

outra pessoa (ou coisa). Justamente por 

cortar uma fatia desse momento e congelá-

la, toda foto testemunha a dissolução 

implacável do tempo.  

 

Susan Sontag 

 

3.1 Registros da cidade 

 

Assim como Luiz Ruffato, o dinamarquês Peter Funch viu sua série de imagens 

Babel Tales5 — que expandiu as fronteiras de seu trabalho e tornou seu nome conhecido 

— ser tema de um intenso debate crítico no universo da fotografia. Desde que foi 

apresentada em Copenhagen, 2007, a obra provoca os espectadores e os críticos sobre 

uma questão que parece ser central em sua composição: a coletânea de imagens 

fabricadas a partir da sobreposição de cliques pode ser considerada uma fotografia 

documental ou não? O que as imagens mostram é a realidade? De fato, a compilação de 

Funch favorece o debate ao borrar os limites do registro do real. Aliás, foi esta a sua 

intenção desde o início: “Eu as apresento como documentos que não são 

necessariamente verdadeiros. É para o espectador decidir que é real e o que é irreal — 

não é minha a prerrogativa. Eu mostro como as imagens são feitas. Eu não me importo 

com as classificações de ‘real’ ou ‘irreal’. É o espaço intermediário que me interessa”6, 

explicou Funch (2013) ao jornal online In the in-between7, especializado em imagens 

digitais. 

                                                      
5 http://peterfunch.com/works/babeltales/. Acessado em: 4 de março de 2017. 
6 Todas traduções estão identificadas e são livres. Trecho original: “I present them as documents that 

aren’t necessarily true. It is for the viewer to decide was is real and what is unreal – it’s not my 

prerogative. I show how the pictures are made. I don’t care about the classifications of ‘real’ or ‘unreal’. 

It is the in-between space that interests me”. 
7 http://www.inthein-between.com/peter-funch-and-the-constructed-moment/ Acessado em: 4 de março 

de 2017. 

http://peterfunch.com/works/babeltales/
http://www.inthein-between.com/peter-funch-and-the-constructed-moment/
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Acontece que a discussão sobre espaço intermediário proposta por Funch nesta 

declaração é construída a partir de uma profunda manipulação das configurações do 

espaço e do tempo e da percepção do espectador sobre a relação dos sujeitos exibidos 

nas imagens com o cenário ao redor. Ao criar uma linguagem visual a fim de produzir 

“estudos das relações humanas em uma metrópole”, como afirma o predicado do título 

da série, Funch se aproxima dos pilares da análise desenvolvida sobre o livro de Luiz 

Ruffato.  

 Primeiro de tudo, as imagens de Funch oferecem vistas sobre a cidade de Nova 

York de uma forma muito semelhante ao que o livro de Ruffato faz com São Paulo. São 

fragmentos da vida na metrópole, que ganham forma por meio de um processo de 

composição de pequenas partes de seu cotidiano. À primeira vista, indicam um processo 

equivalente de corte e colagem, como apontaram os estudos críticos sobre o livro, que 

se utiliza de um refinado trato tecnológico para a feitura da imagem final. Assim como 

Ruffato, o dinamarquês se apropria da unidade mínima do tempo. A matéria-prima de 

Funch também é a multiplicidade de instantes, perspectiva que ajuda a estabelecer uma 

ponte entre os instantâneos do fotógrafo e os “flashes textuais” do escritor. Apesar de 

serem instantes congelados, todos eles captam os deslocamentos dos indivíduos: a 

câmera do fotógrafo é atraída para a circulação pela cidade. Todos esses aspectos em 

conjunto fizeram com que se adotasse o ensaio fotográfico, aqui, como um referencial 

para uma leitura sobre a construção da experiência nas grandes cidades contemporâneas. 

 Todos os 41 retratos da série têm como cenário as ruas de Nova York. A maior 

parte deles enquadra as mesmas esquinas. Em uma das imagens, intituladas “Smoking 

Smokers” (figura 1)8, Funch mostra oito fumantes na entrada da estação de metrô da 

Chambers Street. O dinamarquês fotografou, ainda, duas dezenas de executivos em 

Wall Street “Hommage a Ellis” (figura 2), 11 transeuntes carregando copos de cafés na 

esquina da Bleecker Street em “Late Revolution” (figura 3), e 26 turistas posando para 

fotos em Time Square em “Posing Posers” (figura 4). Em “Moving Matter” (figura 5), 

registrou pessoas carregando objetos entre a Rivington Street e a Clinton Street. E em 

“Two to Tango” (figura 6), mostrou casais, duplas de amigos, cidadãos com animais, 

incluindo uma mulher grávida, para simbolizar os pares da cidade no cruzamento da 

Prince Street com a West Broadway. No pequeno entroncamento entre a Pell Street e a 

Doyers Street, em Chinatown, flagrou nove pessoas carregando sacolas vermelhas para 

                                                      
8 Todas as figuras citadas estão em anexo. 
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dar forma a “Red Rush Redux” (figura 7). E do outro lado de Manhattan, na E 72 Street, 

Funch clicou outras onze vestindo chapéus e turbantes, em “Under Hat” (figura 8). 

Todos esses locais9 também servem de cenários para outras imagens de Babel Tales, 

com personagens diferentes vivendo situações distintas. 

 Ao que tudo indica, Funch buscava padrões de comportamento. “Através da 

repetição e da justaposição ele foca nas semelhanças humanas e no comportamento 

coletivo e acaba criando um estranho quadro poético e detalhado de nossa presença 

como indivíduos e comunidade na esfera pública”10, escreveu Jesper Elg11, fundador da 

V1 Gallery junto com Funch. A galeria foi a primeira a expor a série Babel Tales em 

Copenhagen. Três anos depois, levou a obra para Nova York. “Seu trabalho misterioso 

levanta questões de realidade contra ficção e desafia nossa noção de fotografia como 

sendo uma representação de um certo momento no tempo”12, completa Elg.  

 Porém, o valor das imagens é maior do que a exposição dos padrões de 

comportamento, e as possibilidades de análise vão além da discussão sobre a fotografia 

documental e os limites entre o real e a ficção. Parte da importância dessas fotografias 

está na repetição dos mesmos padrões que Ruffato utiliza para criar sua cidade 

contemporânea, ainda que os contextos de cada obra sejam diferentes. Funch também 

lança mão dos mesmos três aspectos com que trabalha o brasileiro ao produzir suas 

imagens: o fragmento, o deslocamento e a simultaneidade. Isso indica que o espaço 

urbano criado pelo dinamarquês se baseia em referências contemporâneas que também 

foram utilizadas pelo escritor — em especial, àquelas relacionadas às novas 

configurações de tempo e espaço. Porém, a experiência do indivíduo no ambiente 

urbano proposta por Funch é diferente de Ruffato, como será vista a seguir, porque 

dialoga com o tempo de outra forma. A obra do dinamarquês também instiga a 

discussão sobre o limite entre o individual e coletivo. Ao olhar para o comportamento 

dos sujeitos, o que é ação individual e o que é marca de grupo?  

 Na tentativa de responder a estas questões, esta pesquisa analisa as fotografias de 

Funch tendo como referência o universo teórico delimitado pelo pensamento de David 

                                                      
9 Os locais foram identificados por meio de placas de ruas, fachadas de estabelecimentos comerciais e 

pontos de referência de Nova York. 
10 Original: “Through repetition and juxtaposition he zooms in on human similarities and collective 

behavior and ends up creating a strange poetic and detailed picture of our presence as both individuals 

and community in the public sphere”. 
11 O texto está disponível no site de Funch: http://peterfunch.com/works/babeltales/. Acessado em: 4 de 

março de 2017.  
12 Original: “His uncanny work raises questions of reality contra fiction and challenges our notion of 

photography as being a depiction of a certain moment in time”. 

http://peterfunch.com/works/babeltales/
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Harvey, Hans Ulrich Gumbrecht e Zygmunt Bauman, exposto anteriormente, acrescido 

de postulações sobre a fotografia, como aparece em Susan Sontag (2004) e outros 

autores. O desejo não é estabelecer uma linha de análise sobre a fotografia 

contemporânea, e sim entender como esta linguagem presta-se à produção de narrativas 

capazes de recriar a experiência urbana a partir de referências e questões que têm 

influenciado a literatura, mesmo que provoque efeitos diferentes. É nesse sentido que o 

presente capítulo se restringirá à observação dos procedimentos de Peter Funch e das 

reflexões que suas imagens ensejam. 

Posto que Funch trabalha com o fragmento, o deslocamento e a simultaneidade, 

é preciso entender como esses três aspectos aparecem em sua obra. Apenas o fato de a 

série ser composta por 41 fotografias de esquinas de Nova York já deixa explícita o 

tratamento fragmentário conferido à representação da cidade. Porém, a fragmentação é 

um processo mais amplo em Babel Tales: as imagens de Funch são fabricadas por um 

intenso método de composição por meio de recortes do ambiente urbano. O 

dinamarquês fotografou dezenas de vezes o mesmo cenário para, em seguida, sobrepor 

os trechos que lhe interessavam. Ele contou à revista Time13 (2011) que, para algumas 

fotografias da série, chegou a produzir 10 mil imagens. O número expõe o 

prolongamento do processo de trabalho do fotógrafo, que não mais termina no clique — 

difere, portanto, do “instante decisivo” proposto pelo francês Henri Cartier-Bresson 

(2004)14. 

A fragmentação fica nítida quando Funch apresenta duas imagens da série: 

“Posing Posers” (figura 4), que mostra pessoas posando para fotos em Times Square, 

mas subtrai os fotógrafos da cena, e “Memory Lane” (figura 9), que funciona como uma 

espécie de negativo da realidade daquela imagem ao exibir apenas aqueles que 

fotografam no cruzamento sem os objetos a serem fotografados. Ao separar os dois 

momentos da ação fotográfica, Funch suprime o interlocutor do sujeito que aparece nas 

imagens e coloca em destaque a experiência individual. Dessa forma, a própria 

experiência aparece incompleta — está fragmentada. 

É do aspecto fragmentário que emanam as questões sobre o caráter documental 

das imagens de Funch e os limites entre o real e a ficção. A sobreposição dos registros 

coloca em xeque a possibilidade de considerar a fotografia como um retrato da cidade. 

                                                      
13 http://time.com/3781071/composite-characters-peter-funchs-fictionalized-new-york/ Acessado em: 4 de 

março de 2017. 
14 A edição original é de 1952. 

http://time.com/3781071/composite-characters-peter-funchs-fictionalized-new-york/
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Isso ocorre porque as fotografias sugerem a simultaneidade das ações registradas, como 

se os indivíduos que aparecem nas imagens compartilhassem não só o mesmo espaço 

físico, mas estivessem naquele local no mesmo momento. Porém, o processo de 

construção das imagens aponta para uma divergência nesse sentido. Os personagens de 

Funch não compartilham do mesmo tempo. Na série, a dimensão temporal é uma 

criação do fotógrafo. 

Neste ponto, a simultaneidade é diferente da forma como aparece em Ruffato. 

Em Eles eram muitos cavalos, esse efeito está ancorado na linearidade da leitura, na 

sucessão dos fragmentos e na alternância de pontos de vista e vozes no texto. A 

simultaneidade, nesse caso, precisa do fluxo de leitura para ser percebida, 

principalmente porque a passagem do tempo no livro, mesmo que esteja dentro do 

escopo de um único dia, evoca a multiplicação de presentes heterogêneos. Em Babel 

Tales, a simultaneidade se ampara na repetição das ações dos indivíduos que aparecem 

nas imagens e não precisa da sequência para ser percebida. Está mais relacionada ao 

congelamento das ações. É um ponto crucial da obra. Significa dizer que na série de 

fotografias, o simultâneo é obtido pela homogeneização do tempo, quando diferentes 

instantes são condensados num único, enquanto no livro, esse aspecto se percebe como 

uma evidência da heterogeneidade do tempo em contraste com a organização linear do 

discurso verbal. 

A repetição do comportamento é apresentada nas fotografias como um padrão. 

Porém, este padrão depende de um instante fabricado. “O trabalho de Peter Funch é um 

registro de momentos que nunca existiram, pois é composto de várias centenas de 

momentos, tomados ao longo de várias semanas para cada imagem”15, apontou Jesper 

Elg, no texto de apresentação da obra. No entanto, o que Elg chama de registro é, na 

verdade, uma construção do fotógrafo, amparada na dimensão temporal. Funch 

intervém sobre as imagens, selecionando os instantes que lhe interessam como se 

fossem matérias-primas de sua fotografia final. Ao longo de seu processo de 

composição, reúne fragmentos de suas imagens como quem colhe instantes de uma 

cidade para, em seguida, compor um retrato, a partir de um conjunto de instantes, de um 

momento da metrópole que nunca existiu. Assim, embora Elg fale sobre um “registro”, 

o que Funch parece fazer, na verdade, é a criação de um momento a partir da fotografia. 

                                                      
15 Original: “Peter Funch’s work are documents of moments that never existed as they are composed of 

several hundred moments taken over the duration of several weeks for each piece”. 
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A intervenção criativa de Funch sobre o tempo e a repetição de comportamentos 

aparece de forma bem clara em “Screaming Dreamers” (figura 10). A imagem mostra 

oito pessoas bocejando ao mesmo tempo. Há uma espécie de cinco planos de 

profundidade nela, e o foco está sobre o segundo. Do primeiro ao quarto plano, os 

passantes estão bocejando; no quinto, ao fundo, estão os inconfundíveis táxis amarelos 

da cidade norte-americana desfocados.  

Esta imagem indica que a simultaneidade criada pelo dinamarquês é o objeto 

que atrai sua câmera, mesmo sem ser captada por ela, já que o aspecto simultâneo é 

recriado no momento da edição, não da captura das imagens. O método de captura 

revela o terceiro elemento que completa a tríade em que se ancora o trabalho de Funch: 

ele está diretamente relacionado ao deslocamento. Embora muitas imagens da série 

tenham indícios simbólicos do deslocamento, como os táxis desfocados que dão forma 

ao cenário de “Screaming Dreamers” (figura 10), a face mais aparente dessa assertiva 

mostra que quase todos os indivíduos fotografados por Funch estão em circulação pela 

cidade. A câmera do fotógrafo é o único elemento estático no ambiente. O dinamarquês 

afirmou à revista Time (2011) que escolhia o lugar ideal para acompanhar o fluxo de 

pessoas: “Eu tinha alguns elementos que queria trabalhar, como fazer um longo registro 

sobre o comportamento humano e fotografar o passar do tempo do mesmo lugar”16. 

Duas imagens ajudam a compreender este aspecto do deslocamento em Funch 

ao funcionarem, também, como uma oposição estética uma da outra. Em “En passant” 

(figura 11), dez pessoas cruzam a calçada em primeiro plano: todas vestem branco. 

Atrás, formando uma segunda linha no plano visual, outras pessoas vestem preto. O 

fundo da cena mostra mais pessoas numa esquina. De um ângulo muito parecido e com 

a mesma esquina ao fundo, “Hommage a Fischer” (figura 18) exibe outros dez 

indivíduos cruzando a mesma calçada, porém todos vestem preto. Estendendo a 

perspectiva, a segunda linha mostra outras pessoas, agora de branco. Há uma inversão 

nas cores. Até os pombos flagrados nas imagens tem cores invertidas e funcionam como 

um contraste às roupas dos passantes: na primeira são basicamente cinzas; na segunda, 

brancos. Assim como as imagens dos fotógrafos e dos fotografados em Times Square, 

estas duas imagens do fluxo de transeuntes pela West Broadway operam como negativo 

da realidade da outra, segundo a escala de cores. Até mesmo o fundo da perspectiva 

revela uma oposição: enquanto uma mostra um congestionamento, na outra, a esquina 

                                                      
16 Original: “I had some elements I wanted to work around, like making a larger document about human 

behavior and photographing over time from the same place”. 



 
 

69 

 

da Prince Street tem tráfego livre. A observação em sequência destas imagens sugere, à 

primeira vista, uma polarização de seus elementos — por exemplo nas cores, nas ações 

flagradas, na ocupação ou não dos espaços e na ausência ou presença dos indivíduos. 

Porém, o aspecto mais sugestivo do contraste destas fotografias que se configuram 

oposições visuais e semânticas está na observação de que o espaço capturado pela 

câmera sofreu uma mudança abrupta no que tange à sua ocupação. Os indivíduos que 

estão em “En passant” não são os mesmos que aparecem em “Hommage a Fischer”, 

embora os outros elementos da fotografia pareçam ter sido mantidos: o espaço, a 

presença do fotógrafo, o ângulo da câmera. A polarização, neste sentido, vem 

potencializar esta observação ao sugerir que não apenas são outros sujeitos que por ali 

circulam como também eles parecem ser opostos aos que estavam na outra fotografia. 

Dentro da perspectiva que as fotografias são observadas em sequência na série Babel 

Tales, o observador intui que há um deslocamento criado pelo fotógrafo ao repetir o 

cenário e congelar, ainda que mediante um processo de intervenção sobre o tempo, a 

passagem dos indivíduos pelo local. 

Dessa forma, percebe-se que Funch trabalha o deslocamento de uma forma 

ampla, que fica perceptível quando se considera que, mesmo sendo formada por 41 

imagens, a série é constituída por pouca variação do cenário. Como citado na descrição 

das duas imagens anteriores, as esquinas se repetem em toda a obra; o que muda são os 

indivíduos e os padrões de comportamento flagrados nos mesmos locais. Assim, fica 

evidente que há, também, uma dimensão coletiva do deslocamento — os sujeitos estão 

andando pela cidade. Os locais são palco da circulação de grupos diferentes ao longo do 

dia. Isso fica ainda mais nítido quando Funch leva essa possibilidade ao extremo e 

introduz elementos comuns a fotografias diferentes dando a entender que eles circulam 

de uma foto a outra. O mais perceptível desses elementos são os balões. 

Uma das imagens de Funch — “Care taker” (figura 12) — mostra ao menos sete 

pessoas carregando balões em um cruzamento de Nova York. As esferas dominam o 

enquadramento da fotografia, escolhida pelo fotógrafo em formato widescreen. No 

canto direito da imagem, elas estão em primeiro plano, impedindo uma visão em 

perspectiva daquela parte do cenário. Esta fotografia funciona como a chave de um 

código para entender a obra de Funch: os balões reunidos nesta imagem são símbolos 

do deslocamento em Babel Tales. Isso porque eles aparecem no fundo de diversas 

outras imagens da série.  
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Dado que Funch compõe suas imagens a partir de centenas de retratos, o que 

pressupõe um processo minucioso de seleção de microfragmentos e a intensa exclusão 

da maior parte das cenas captadas pela câmera, percebe-se que ele insere os balões de 

forma proposital, indicando, para os observadores, que o que parece ser um flagra 

aleatório de acontecimentos e padrões de comportamento dos indivíduos, em realidade 

segue objetivos predeterminados pelo fotógrafo. Um desses objetivos é justamente a 

representação visual do deslocamento.  

Além dos balões, Funch utiliza outros objetos como indicadores simbólicos dos 

deslocamentos individuais na metrópole — os mais aparentes são os envelopes pardos e 

os guarda-chuvas, mas também são vistos, em menor recorrência, sacolas vermelhas, 

chapéus coloridos e jalecos brancos. O modo de funcionamento é o mesmo. Em 

determinadas imagens, os objetos representam o padrão de comportamento que une os 

indivíduos; em outras fotografias nas quais eles não são o detalhe unificador, eles 

aparecem de forma secundária, normalmente fora do primeiro plano ou do centro da 

imagem.  

Em “Informing Informers” (figura 13), dez pessoas seguram envelopes pardos 

diante da entrada de uma estação do metrô na Chamber Street. É o indicador do padrão. 

No entanto, os envelopes aparecem em outras imagens. Em “Stalemate” (figura 14), há 

um indivíduo no canto direito da fotografia com o objeto; em “Enforcing Enforcers” 

(figura 15), um sujeito que anda de costas para o ponto de vista do fotógrafo tem um 

envelope em mãos. Sugere uma dispersão dos indivíduos da primeira imagem pela 

cidade. 

E essa sugestão ocorre mesmo na ausência desse elemento. A fotografia 

“Smoking Smokers” (figura 1) é simbólica nesse sentido. Ela reúne nove fumantes em 

frente à mesma estação de metrô de Chamber Street, só que não há mais nenhum 

indivíduo carregando envelopes. Porém, ao fundo, no canto direito da imagem, um 

transeunte carrega balões amarelos e brancos presos em três sacos. Os indivíduos com 

envelopes não estão mais naquela esquina, mas aqueles que carregam balões chegaram 

ali. Balões semelhantes voltam a aparecer em “Loving Lovers” (figura 16) e “Juvenile 

Bliss” (figura 17), ambas em frente à mesma estação. As esferas também estão em 

“Hommage a Ellis” (figura 2), “En passant” (figura 11) e “Observers Observing” (figura 

19), embora cada uma delas tenha outro elemento determinando o padrão de 

comportamento dos indivíduos agrupados na imagem. 
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A variação dos elementos também se combina na mesma fotografia. Em “Blood 

Code” (figura 20), a enfermeira mais à esquerda da foto traz um envelope, enquanto um 

passante no centro da imagem, porém ao fundo, carrega balões. Em “Hommage a Ellis” 

(figura 2), além dos balões, também há um sujeito vestindo um jaleco branco, que é o 

indicador do padrão em “Emperic Empire” (figura 21). 

 

 

3.2 Teia de relações 

 

O trânsito dos elementos destacados pelas imagens da série estabelece entre elas 

uma relação, assim como ocorre com a repetição do método de Funch e a construção 

sistemática de padrões de comportamento. Essa relação entre imagens é construída a 

partir da conexão entre sujeitos e situações, uma vez que o observador consegue 

perceber, ao apreciar toda a série, tanto os elementos comuns a mais de uma fotografia 

quanto a ideia geral do fotógrafo de compor um cenário urbano com indivíduos que 

repetem comportamentos enquanto circulam pela cidade. As conexões estimuladas por 

Funch vão estabelecendo uma teia de relações da metrópole, dando vida a uma espécie 

de narrativa imagética, que começa a ser criada pelo fotógrafo na captura e é instituída 

na seleção dos fragmentos. Tal dimensão narrativa não depende de uma relação 

sequencial entre as imagens ou mesmo causal, como se uma levasse à outra imagem, ou 

como se a circulação estivesse nítida porque um sujeito se desloca de uma determinada 

fotografia em direção à outra, ou ao cenário capturado pela outra. A narratividade 

decorre justamente das conexões que são possíveis estabelecer, como consequência 

direta da permanência dos elementos comuns nas diferentes fotografias. Ao mesmo 

tempo, as imagens também não demandam, seja do fotógrafo, seja do observador, que 

os olhos destes estabeleçam uma sequência narrativa visual, o que significa dizer que 

não há necessidade de apontar o início ou o fim da série. A relação entre deslocamento e 

narratividade, neste sentido, é calcada na observação do conjunto da obra — isso porque 

a narratividade em Babel Tales é fruto da composição dos fragmentos; portanto, da 

intervenção do fotógrafo sobre o tempo e o espaço.  

Em Babel Tales, Funch ordena a ocupação do espaço fotografado, retirando ou 

permitindo que estejam visíveis os indivíduos que sua câmera captou. Neste processo, o 

dinamarquês passa a dialogar com os limites físicos da fotografia, que dizem respeito à 
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superfície de uma foto, revelada em papel ou projetada em tela digital, e àquilo que é 

excluído da representação imagética por causa do enquadramento adotado.  

O enquadramento é um elemento importante para entender como as dimensões 

de tempo e espaço são exploradas pela fotografia. A ensaísta Susan Sontag percebeu 

essa relação e discorreu sobre ela em Sobre fotografia (2004)  

 
A foto é uma fina fatia de espaço bem como de tempo. Num mundo regido 

por imagens fotográficas, todas as margens (“enquadramento”) parecem 

arbitrárias. Tudo pode ser separado, pode ser desconexo, de qualquer coisa: 

basta enquadrar o tema de um modo diverso. (Inversamente, tudo pode ser 

adjacente a qualquer coisa.) (SONTAG, 2004, p.33) 

 

Posto desta forma, o enquadramento é um mecanismo que determina o que será 

exposto pela imagem e permite conexões entre os elementos que nela aparecem, 

atribuindo sentido à fotografia. A arbitrariedade, conforme colocado por Sontag, está 

relacionada à seleção subjetiva do fotógrafo, que escolhe o que será exibido e o que será 

ocultado. No caso de Funch, a arbitrariedade vai além do enquadramento: a composição 

das imagens por meio de milhares de fragmentos de Nova York captados pela objetiva 

reitera a influência do fotógrafo na representação do espaço metropolitano enquanto 

uma realidade urbana. 

 
A fotografia reforça uma visão nominalista da realidade social como 

constituída de unidades pequenas, em número aparentemente infinito — 

assim como o número de fotos que podem ser tiradas de qualquer coisa é 

ilimitado. Por meio de fotos, o mundo se torna uma série de partículas 

independentes, avulsas; e a história, passada e presente, se torna um conjunto 

de anedotas e de faits divers. A câmera torna a realidade atômica, 

manipulável e opaca. É uma visão do mundo que nega a inter-relação, a 

continuidade, mas confere a cada momento o caráter de mistério. Toda foto 

tem múltiplos significados; de fato, ver algo na forma de uma foto é enfrentar 

um objeto potencial de fascínio. A sabedoria suprema da imagem fotográfica 

é dizer: “Aí está a superfície. Agora, imagine — ou, antes, sinta, intua — o 

que está além, o que deve ser a realidade, se ela tem este aspecto”. Fotos, que 

em si mesmas nada podem explicar, são convites inesgotáveis à dedução, à 

especulação e à fantasia. (SONTAG, 2004, p.33) 

 

De certa forma, é possível antever neste trecho o processo criativo de Funch 

estruturado sobre a fragmentação. Quando destaca as “unidades pequenas” ou a “série 

de partículas independentes”, Sontag está dizendo que elas são a forma que a fotografia 

encontrou para dar conta de representar, por meio de imagens, a realidade social ou o 

mundo físico. O dinamarquês parece compreender essa ideia, porque leva o conceito 

para o ponto de partida de sua criação, registrando milhares de partes da cidade para 

depois compor suas imagens. À luz do que Sontag escreveu, a obra de Funch parece se 



 
 

73 

 

apropriar dos faits divers, e não criá-los. A multicaptura de momentos da metrópole e 

seu posterior ordenamento visual indicam a manipulação da realidade, alertada por 

Sontag no trecho em destaque. Assim, volta à tona a questão sobre Babel Tales ser uma 

série fotográfica documental ou não, ser produtora de uma representação da realidade 

ou de sua deformação.  

Independente deste questionamento, as fotografias de Funch encontram um eco 

teórico na afirmação de Sontag, quando a americana diz que a fotografia “é uma visão 

do mundo que nega a inter-relação, a continuidade, mas confere a cada momento o 

caráter de mistério” (2004, 33). O dinamarquês não nega a inter-relação entre as 

milhares de cenas que captura, pelo contrário, enfatiza e cria conexões, mas parece fugir 

de uma continuidade sequencial ou casual ao reordenar os momentos. É esta atitude de 

Funch que cria as simultaneidades de sua série. Porém, ao mesmo tempo, a disposição 

de elementos comuns pelas fotografias pode conduzir à percepção de continuidade 

entendida como a manutenção de certas características, uma vez que a repetição de 

situações cria padrões e funciona como mecanismo de coesão das imagens enquanto 

uma série. A permanência destes elementos determina o contexto urbano criado por 

Funch e mantém a unidade da obra.  

Dessa forma, o fotógrafo dinamarquês parece compor um jogo entre 

simultaneidade e continuidade. Susan Sontag diz que as fotos são uma “uma nítida fatia 

do tempo, e não um fluxo” (2004, 28). Tais fatias são a matéria-prima de Funch, que 

consegue depurar a narratividade de sua obra sem, no entanto, se apoiar no fluxo do 

tempo. O que o fotógrafo faz é construir uma narrativa a partir das conexões dessas 

fatias de tempo manipuladas para manter uma coesão. Mais do que isso: ele leva o 

observador a intuir que sob a montagem fragmentária dos instantes congelados há uma 

mensagem — um discurso — sobre o ambiente urbano que tem coerência, afinal há 

dezenas de elementos de coesão em diversos níveis, dos mais aparentes, como o próprio 

congelamento do tempo, aos mais subjetivos, como a recorrência de objetos 

semelhantes ou a ausência sugestiva de personagens das cenas. Assim, o jogo entre 

simultaneidade e continuidade se constitui uma particularidade da narrativa de Babel 

Tales sobre a metrópole. 

Ainda sobre a citação de Sontag, a ensaísta indica que há alguma coisa além da 

imagem fotográfica quando se propõe a ver a fotografia como uma linguagem 

questionadora do que não é exibido ao observador. O artigo O corte fotográfico e a 

representação do tempo pela imagem (2004), do professor da faculdade de 
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Comunicação da FAAP Ronaldo Entler ajuda a entender um aspecto dessa afirmação da 

americana. No texto, Entler mostra que o limite do enquadramento costuma ser 

discutido para tratar de questões espaciais — aquilo que fica de fora da imagem, mas 

dialoga com ela. “As teorias sobre a fotografia discutem com frequência o espaço 

representado no extra-quadro, aquilo que se faz presente na interpretação da imagem, 

ainda que tenha sido excluído pelo corte do enquadramento”, escreve (2004, 9).  

Algumas imagens de Funch são simbólicas nesse sentido, porque carregam em 

si uma espécie de presença do elemento ausente do quadro. Porém, esta ausência não é 

produto do enquadramento; ela é fruto da exclusão proposital durante a edição do 

material. As fotografias de Times Square, por exemplo, escondem os fotógrafos ou os 

fotografados, mas denunciam sua ausência logo à primeira vista. Ou “Juvenile Bliss” 

(figura 17), que mostra apenas crianças em frente à estação de metrô de Chambers 

Street, mas indica a remoção proposital dos adultos daquele espaço. 

 

 

3.3 Instante, tempo e imagem 

 

A reflexão sobre o espaço que deixa de ser registrado pelo obturador leva ao 

mesmo questionamento tendo como referência, por sua vez, a dimensão temporal. 

Sontag confirma que a relação do sujeito observador com uma imagem se baseia nessas 

duas dimensões. “Assim como as fotos dão às pessoas a posse imaginária de um 

passado irreal, também as ajudam a tomar posse de um espaço em que se acham 

inseguras”, diz (2004, 19). Ao estabelecer essa dupla relação, a americana aponta para a 

possibilidade de o tempo e o espaço serem delineadores da experiência criada pela 

linguagem fotográfica.  

 Conjugar estas duas perspectivas, portanto, permite a análise não só sobre o 

espaço que é deixado de fora de uma fotografia, mas também sobre o tempo que não é 

captado. A discussão é incentivada por Entler. “De modo semelhante, referimo-nos aqui 

a uma representação pelo extra-instante, a reconstituição dos tempos excluídos da 

imagem”, afirma (2004, 9). O extra-instante pode ser entendido como uma sugestão da 

imagem fotográfica sobre os acontecimentos que dialogam com o que está representado 

sobre a superfície de uma foto. De certa forma, ele vai de encontro à limitação da 

fotografia de representar a continuidade do tempo, porque propõe que a imagem, 

mesmo estática, contém informações que permitem ao observador perceber, ou até 
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mesmo, problematizar, aspectos relativos ao tempo além do instante congelado. Em 

Funch, isso pode ser analisado diante da reprodução dos padrões de comportamento, 

que levam à reflexão de que há uma configuração temporal preponderante sobre aqueles 

atos. Significa dizer que a repetição de algumas atitudes está condicionada a certos 

períodos do tempo. Algumas fotografias de Babel Tales deixam este raciocínio mais 

claro. Ao mostrar pessoas bocejando, “Screaming Dreamers” (figura 10) indica que 

todos os instantes captados se passam num mesmo período da rotina, provavelmente 

durante a manhã. “Hommage a Ellis” (figura 2) sugere o fim do expediente de trabalho 

dos executivos de Wall Street reunidos na imagem. E “Blood Code” (figura 20) aponta 

para o momento da troca de turno dos enfermeiros captados pela câmera. O que estas 

imagens revelam é que a colagem de Funch não apenas fomenta as simultaneidades, 

mas oferece ao observador sugestões das coordenadas temporais daquela experiência 

urbana registrada como padrão de comportamento.  

 O extra-instante também parece estar relacionado à percepção sobre os presentes 

heterogêneos, conforme discutido no capítulo anterior, na medida em que possibilita 

imaginar que há outros momentos de ação concomitantes àqueles que são registrados 

pelo fotógrafo. É dizer que a ação não se esgota no objeto do flagra congelado; ao 

contrário: o observador se vê diante da possibilidade de perceber outros instantes de 

características próprias para além das imagens. Esta possibilidade é outro aspecto da 

proliferação dos elementos comuns por toda a série de Funch. Quando os balões são 

vistos, ao longo da série, concentrados numa imagem e pulverizados nas demais, o 

observador se depara com a possibilidade de lidar com diferentes instantes da mesma 

representação imagética da realidade, mas não pode determinar uma sucessão temporal 

das imagens congeladas. A série de Funch não indica o início e o fim da representação 

da cidade e pode ser vista em qualquer sequência aleatória.  

 Em seu artigo, Ronaldo Entler desenvolve ainda outra reflexão acerca do 

instante que ajuda na análise da obra de Funch. O professor da FAAP sugere três 

possibilidades de representação do tempo na fotografia. A primeira é o tempo inscrito, 

aquele que “se faz representar pelo acréscimo de uma dimensão espacial” (2004, 5). 

Tem a ver com a inscrição do tempo no espaço, ou seja, uma manifestação física da 

passagem do tempo “na superfície da fotografia” — ele usa o borrão como exemplo. 

Neste sentido, o tempo inscrito também pode estar relacionado à representação da 

velocidade de um deslocamento que a câmera não é capaz ou não pretende congelar. 

Em entrevista ao jornal In the in-between, Funch revela sua intenção de não colocar em 
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suas imagens elementos que representassem o tempo sobre o espaço. O dinamarquês diz 

ter tomado cuidado para não inserir borrões nas fotos, mantendo, nesse sentido, uma 

forma que se parece com o “modo linear de percepção”17 do tempo a que o observador 

está acostumado — para Funch, uma percepção não-linear seria provocada por 

indicativos físicos da manipulação do tempo, como o caso de um borrão. Talvez este 

cuidado seja uma tentativa de conceder verossimilhança a suas imagens, como se a 

simultaneidade não ferisse este “modo linear” porque não inscreve na foto uma 

representação do fluxo do tempo.  

A segunda possibilidade é chamada por Entler de tempo denegado pela imagem 

e está relacionada à extração do tempo da cena fotografada. O autor explica que a 

fotografia é um “modo sincrônico de construção da imagem” (2004, 7), o que significa 

dizer que o fotógrafo capta, de uma só vez, um instante no qual reúne todos os 

elementos da realidade enquadrada pela câmera. Isso leva à “perpetuação do instante”, 

mas, ao mesmo, tempo, “o retira do tempo real” — é dizer que o registro fotográfico 

tem o poder de imortalizar uma “fatia de tempo”. Porém, o processo de congelar o 

momento tem uma dupla dimensão, diz Entler: ao mesmo tempo em que anula o 

movimento e o próprio tempo, ele constitui uma forma de representá-lo. 

O tempo denegado pela imagem aponta para a representação perfeita do objeto 

fotografado, na qual o instante captado contém todas as informações, inclusive estéticas, 

para dar conta do assunto ou objeto do fotógrafo. De certa forma, ele tem a ver com o 

“momento decisivo” de Cartier-Bresson, que buscava “uma foto única cuja forma 

possua rigor e riqueza suficientes, e cujo conteúdo tenha bastante ressonância” (2004, 

17). No artigo intitulado justamente O instante decisivo (2004), o francês defende que o 

fotógrafo não deve reunir à força os elementos de seu tema, como faz Peter Funch:  

                                                      
17 Funch explica o que quer dizer como “modo linear de percepção” do tempo: “Na maior parte das vezes, 

os seres humanos só podem experimentar o tempo de uma forma linear. Partir de uma perspectiva linear 

do tempo não faz uma imagem ‘falsa’. Se estivéssemos olhando para uma longa exposição, vamos dizer 

‘O Violoncelista’, de Anton Bragaglia, não estaríamos tendo a mesma conversa porque ela é 

imediatamente entendida como visualmente além do nosso modo normal de percepção. Babel Tales não é 

diferente. As tecnologias e técnicas são mais avançadas, e as imagens são produzidas de uma forma que 

se parece com o nosso modo linear de percepção — não há borrão ou outros sinais indicadores de 

manipulação — mas, essencialmente, eles funcionam da mesma forma.”  

Original: “Humans most often can only experience time in a linear manner. Breaking away from a linear 

perspective of time does not make an image ‘untrue.’ If we were looking at a long exposure, let say Anton 

Bragaglia’s The Cellist, we wouldn’t be having the same conversation because it is immediately 

understood as visually beyond our normal mode of perception. Babel Tales isn’t any different. The 
technologies and techniques are more advanced and the images are produced in a way that looks like our 

linear mode of perception — there is no blur or other telltale signs of manipulation — but essentially they 

function the same.” 
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De todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa um momento 

preciso. Nós jogamos com coisas que desaparecem, e quando desapareceram, 

é impossível fazê-las reviver. [...] Nossa tarefa consiste em observar a 

realidade com a ajuda deste bloco de esboços que é a nossa máquina 

fotográfica, e fixá-la, mas sem manipulá-la nem durante a tomada, nem no 

laboratório através de pequenas manobras. Todos esses truques são visíveis 

para quem tem olho. (CARTIER-BRESSON, 2004, 18-19) 

 

O curioso é que, embora Babel Tales se fundamente na fabricação de um 

momento por meio de colagem de fragmentos “no laboratório”, ao contrário do que o 

francês pregava, há uma equivalência entre as imagens de Funch e Bresson, que não 

está no processo de captura, mas na relação com o tempo. A força das imagens de 

ambos os fotógrafos provém do máximo valor dado ao instante. E Sontag compactuava 

com essa perspectiva: “A força de uma foto reside em que ela mantém abertos para 

escrutínio instantes que o fluxo normal do tempo substitui imediatamente”, escreveu em 

Sobre fotografia (2004, 127). Porém, se por um lado Bresson exclui o fluxo do tempo 

de suas fotos, como sugere Entler, por outro Funch constrói sua obra a partir do reforço 

da presença temporal, por meio da simultaneidade. A força do instante em Bresson está 

na unicidade do ato fotografado; em Funch, está na recorrência de ações semelhantes, 

mesmo que (ou precisamente porque) a temática da maior parte delas seja trivial, como 

o simples caminhar na rua. 

Em relação aos temas registrados pelos dois fotógrafos mencionados, há uma 

divergência explícita que dialoga com um aspecto trabalhado por Ronaldo Entler. 

Enquanto o francês persegue um instante-síntese — momento exemplar e simbólico que 

contém certo efeito retórico —, o fotógrafo dinamarquês se dedica à recriação de um 

instante-casual — o registro de “gestos e movimentos que não se explicam, que não são 

exemplares, tampouco são belos ou bem acabados” (ENTLER, 2004, 10). Não à toa, os 

personagens de Funch estão andando pelas ruas, passeando com animais de estimação, 

fumando nas esquinas, carregando lixo, indo às compras ou apenas carregando 

envelopes ou balões. 

É importante destacar que a força do instante-casual advém da relação com 

outros instantes não apenas na obra de Funch. “Já podemos reconhecer também uma 

linguagem que se volta para esse instante banal, que simplesmente nos lembra de 

quantos outros instantes é feito um movimento, todos eles recalcados num inconsciente 

ótico que a fotografia pode então revelar”, escreve Entler (2004, 10). É o que acontece 

na obra de Funch. Pode-se dizer que Babel Tales é uma coleção de instantes-casuais, 
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agrupados e ordenados para deixar explícita sua recorrência na rotina dos cidadãos da 

metrópole. E, nesse sentido, expõe padrões que revelam a homogeneização do 

comportamento dos habitantes das grandes cidades. 

Por fim, a terceira possibilidade de representação do tempo na fotografia, 

segundo Entler, é o tempo decomposto pela imagem. Esta é, talvez, a que mais se 

relaciona com a série de Peter Funch, porque coloca o tempo na fotografia como uma 

linguagem, um discurso que se consolida através de uma série de imagens estáticas. O 

professor da FAAP fala em uma estrutura sequencial de imagens que se mostra capaz de 

construir uma narrativa visual (2004, 12). Trata também da passagem do tempo através 

da fragmentação de um percurso. Embora a obra de Funch não trate de um 

deslocamento dos indivíduos por um percurso linear, com pontos de partida e de 

chegada explícitos, Babel Tales é resultado do trabalho de um fotógrafo em movimento 

pela cidade, que se interessa pelos fragmentos de experiência neste espaço urbano e 

produz uma sequência de conexões da cidade, que é revelada por seu formato de 

exibição em série. Ao comentar os mosaicos fotográficos de David Hockney, um 

fotógrafo britânico que criava imagens seguindo um processo fragmentário similar a um 

quebra-cabeça, cujo trabalho se encaixa na categoria do tempo decomposto pela 

imagem, Entler descreve uma relação da fotografia com o tempo que funciona para 

analisar a obra de Funch: 

 

A passagem de tempo se revela em pequenos deslocamentos dos personagens 

fotografados, mas também — e de forma um tanto mais perturbadora — no 

deslocamento do próprio fotógrafo, resultando numa perspectiva 

“multiocular” (em contraponto à vocação unilocular da fotografia). A 

transformação mais significativa que se percebe é, portanto, não a do objeto 

fotografado, mas o deslocamento do ponto de vista do fotógrafo ao longo de 

uma certa duração de tempo. (ENTLER, 2004, p.13) 

 

Ao sugerir que o tempo pode ser percebido pelos pequenos deslocamentos, 

Entler dialoga diretamente com os personagens de Funch, pois, como visto, parecem 

circular pela cidade a ponto de serem clicados em fotografias diferentes. Dessa forma, a 

passagem temporal surte efeito sobre o observador, que passa a poder compreender não 

só a dinâmica da simultaneidade, mas também do deslocamento ao longo de toda a 

série, mesmo sem a garantia de que sejam exatamente os mesmos personagens nas 

diferentes figuras. A ressalva que precisa ser feita em relação à descrição do trabalho de 

Hockney é que a transformação mais significativa que as fotografias de Funch suscitam 

parece estar na percepção da simultaneidade, e não no deslocamento, embora os dois 
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aspectos sejam elementos constitutivos da obra do dinamarquês. Este trecho destacado 

do artigo de Entler, no entanto, oferece outra perspectiva de análise de Babel Tales: a 

dinâmica do olhar.  

 

 

3.4 Olhar para a cidade 

 

Por ser uma linguagem essencialmente mediada pela visão, a fotografia favorece 

a discussão sobre a constituição de um ambiente urbano a partir do olhar do indivíduo 

que busca no espaço o objeto de seu trabalho. Sontag compara o fotógrafo a uma 

“versão armada” do flâneur, cujo objetivo é captar uma certa faceta da realidade: “O 

flâneur não se sente atraído pelas realidades oficiais da cidade, mas sim por seus 

recantos escuros e sórdidos, suas populações abandonadas — uma realidade marginal 

por trás da fachada da vida burguesa que o fotógrafo ‘captura’” (SONTAG, 2004, p.70). 

O fato é que o olhar do fotógrafo, segundo a autora americana, se interessa por temas 

considerados triviais, aparentemente como no caso de Funch, porque são eles “que 

revelam melhor a capacidade que a câmera tem de ‘ver’”, diz (2004, 153). De certa 

forma, Funch (2013) corrobora essa afirmação ao explicar ao jornal online In the in-

between que buscava nas imagens de Nova York “um conjunto único de histórias, 

referências, histórias, mistérios e pessoas”. 

Nesse sentido, seu olhar para a cidade resulta numa coleção de momentos e 

personagens baseada na coleta de fragmentos que são desprezados, mas passam a ser 

reaproveitados pelo fotógrafo como rastros de um comportamento coletivo, muitas 

vezes tornado invisível na rotina da cidade. O que Funch faz é lançar luz sobre uma 

experiência comum aos indivíduos, que pode emanar do espaço urbano, do contato 

rotineiro com os hábitos da metrópole. Assim, o dinamarquês repete, a seu jeito, a 

dimensão observada por Karl Erik Schollhamer do livro de Luiz Ruffato: há uma 

intenção de revelar uma cidade não-visível. E o modo como Funch realiza essa missão 

está amparada na dimensão temporal. Ele não só seleciona o que acredita precisar ser 

percebido, eliminando o que destoa como ruído para o seu olhar, como também ordena 

os acontecimentos da cidade que quer exibir tendo o tempo como referência. É o efeito 

de simultaneidade que permite revelar o que parece ser essencial para Funch mostrar 

aos observadores de sua obra sobre a vida na metrópole.  
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Dentro desse raciocínio, o olhar de Funch é aquele que agrupa os elementos da 

cidade, e não o que divide. Porém, ao seguir essa condição, sua obra parece criar uma 

cidade surreal, calcada em uma realidade paralela, de ordem e sincronia, livre do caos. 

Questionado sobre essa opção relativa à dinâmica do ambiente urbano, o dinamarquês 

disse ao jornal online In the in-between que a dicotomia entre caos e sincronicidade foi 

o ponto de partida para Babel Tales. No entanto, Funch avalia que eles não constituem 

necessariamente uma oposição: “eles não são forças concorrentes, mas dois lados da 

mesma moeda: as imagens são surpreendentes porque subvertem nossa percepção de 

caos e sincronicidade até o ponto onde eles são uma coisa só” (2013). 

Funch submete o caos a um processo de sincronicidade, ou seja, ele ordena o 

que é espontâneo e diacrônico na metrópole segundo parâmetros que indicam uma 

relação de significado, e não de causa e efeito. É dizer que o fotógrafo constrói um 

ambiente urbano que parece estar sob controle, porque expressa a sincronia de eventos 

que se assemelham entre si, como o bocejar pela manhã ou o impulso para registrar a 

própria presença em um ponto turístico como a Times Square, ainda que tais eventos 

não tenham acontecido no mesmo momento. O efeito construído da sincronicidade 

sobre o observador é o retrato de uma cidade cujas ações dos indivíduos não apenas 

parecem estar se repetindo como também acontecendo ao mesmo tempo — ou seja, em 

simultaneidade. Sua câmera — e mais, seu processo de montagem — fornecem essa 

percepção, que está relacionada não só ao olhar do fotógrafo, mas também daquele que 

observa a fotografia, já que o ordenamento do caos favorece a compreensão da realidade 

exibida. É Sontag quem reconhece essa relação entre a fotografia e o registro da 

realidade como uma forma de controle:  

 

As fotos fazem mais do que redefinir a natureza da experiência comum 

(gente, coisas, fatos, tudo o que vemos — embora de forma diferente e, não 

raro, desatenta — com a visão natural) e acrescentar uma vasta quantidade de 

materiais que nunca chegamos a ver. A realidade como tal é redefinida — 

como uma peça para exposição, como um registro para ser examinado, como 

um alvo para ser vigiado. A exploração e a duplicação fotográficas do mundo 

fragmentam continuidades e distribuem os pedaços em um dossiê 

interminável, propiciando dessa forma possibilidades de controle que não 

poderiam sequer ser sonhadas sob o anterior sistema de registro de 

informações: a escrita. (SONTAG, 2004, p.172-173) 

 

Ao falar em redefinição da experiência comum e da realidade, a americana está 

se referindo aos efeitos da constituição da fotografia enquanto uma linguagem capaz de 

mostrar o mundo e traduzir a experiência dos indivíduos por ter criado um vasto acervo 
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disponível sobre os mais variados temas. Ela quer dizer que à medida que a fotografia 

vai se disseminando, existe o risco de o mundo real perder espaço para o “mundo-

imagem” — ou o mundo que as pessoas conhecem principalmente por meio das 

imagens que circulam.  

Vista por esse prisma, a fotografia opera como uma forma de aquisição, diz ela. 

O fotógrafo se apropria de seu objeto ou tema, que deixa de ser único no mundo real 

para ter uma espécie de duplo no plano imagético. É dizer que há o real e o registro do 

real, e, em muitas ocasiões, as pessoas lidam com o registro, que seria uma projeção da 

fonte primária. “Fotos são um meio de aprisionar a realidade, entendida como 

recalcitrante, inacessível; de fazê-la parar. Ou ampliam a realidade, tida por encurtada, 

esvaziada, perecível, remota. Não se pode possuir a realidade, mas pode-se possuir 

imagens (e ser possuído por elas)”, afirma Sontag (2004, 180). 

Este pensamento é importante para entender o trabalho de Funch, porque Babel 

Tales está fundamentada justamente na potencialização da capacidade representativa da 

fotografia (quando se propõe a fazer “estudos das relações humanas na metrópole”, 

conforme seu predicado), mesmo que a partir da manipulação dos parâmetros 

constitutivos da experiência — o tempo e o espaço. Por essa perspectiva, Babel Tales 

não apenas cria o efeito de simultaneidade através da edição, mas se alimenta dele, o 

reproduz nas fotografias, constrói a dimensão simultânea da experiência na metrópole 

contemporânea para exibir aos observadores da série. E é bastante plausível supor que, 

ao olhar as imagens de Funch, um observador passe a enxergar de forma mais 

recorrente a influência da dimensão temporal sobre a vida no ambiente urbano. 

Outra forma de entender o estabelecimento da simultaneidade por Funch é a 

reflexão de Sontag sobre a posse do objeto fotografado. A ensaísta americana explica 

que, quando manifesta seu potencial representativo, a fotografia se relaciona com a 

realidade por meio de um processo de aquisição do real. Segundo ela, essa relação de 

posse resulta em um vínculo de consumo entre o observador e o evento registrado. Ao 

mesmo tempo em que fornece informação, a fotografia é capaz de fazer o observador 

experienciar o evento.  

 

No passado, um descontentamento com a realidade se expressava como um 

anseio por outro mundo. Na sociedade moderna, um descontentamento com a 

realidade se expressa forçosamente, e do modo mais pressuroso, no anseio de 

reproduzir este mundo. Como se apenas por olhar a realidade na forma de um 

objeto — por meio da imagem fixa da fotografia — ela fosse realmente real, 

ou seja, surreal. (SONTAG, 2004, p.95) 
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 Do jeito que Sontag coloca, a experiência de um evento parece necessitar de sua 

projeção na forma de imagem — o que estimula a expansão desta reflexão para toda 

narrativa que se fundamenta sobre a visão, colocando em questão se a linguagem 

construída por Ruffato em Eles eram muitos cavalos, notadamente baseada na 

visualidade, também é fruto de uma demanda por estabelecer um discurso sobre a 

experiência da mesma forma que Sontag diz que há demanda por um registro da 

experiência em imagem; ao mesmo tempo, enseja o questionamento sobre a 

capacidade do discurso literário de dar conta dessa eventual demanda. Pensar a 

constituição do espaço urbano por essa perspectiva, portanto, significa avaliar como a 

reprodução de imagens e o poder do olhar são definitivos para a experiência do 

indivíduo. No âmbito das configurações do espaço e do tempo, que delimitam o escopo 

deste trabalho, ambos estão relacionados à valorização dos instantes, como se os 

múltiplos momentos triviais da cidade precisassem ser protegidos e sobreviver à 

passagem do tempo, a fim de dar conta de representar o que acontece na metrópole.  

Esta avaliação sobre a importância da fotografia de valorizar o presente dialoga 

com a definição de contemporâneo de Giorgio Agamben, segundo a pesquisadora Elane 

Abreu de Oliveira, autora do livro A fotografia como ruína (2010). No artigo Sobre o 

contemporâneo e as imagens fotográficas (2012), Oliveira explica o conceito: a 

fotografia é o modelo de imagem contemporâneo porque representa o desconexo, o 

inatual e o anacrônico:  

 

Na dimensão do “contemporâneo” que Agamben prescreve, a fotografia se 

estabelece como imagem contemporânea por excelência: ela está diante de 

nós — em um tempo presente —, contudo, é desconexa desse tempo, pois 

traz do passado a sua sombra, a sua obscuridade. Dito isso, toda fotografia é 

uma ruína do tempo, uma imagem inatual. (OLIVEIRA, 2012) 

 

 A observação sobre a inatualidade encontra eco em Susan Sontag, que reproduz 

frase da fotógrafa americana Berenice Abott: “O fotógrafo é o ser contemporâneo por 

excelência; através dos seus olhos, o agora se torna passado”. (2004, 82). Posto desta 

forma, cabe ao fotógrafo contemporâneo se debruçar sobre o presente, mas mantê-lo 

ligado ao fluxo temporal, como se a passagem do tempo desse o tom da desconexão que 

o conceito prevê. Só que apenas isso não basta para dar conta da dimensão do potencial 

das obras contemporâneas, como a de Funch. A própria análise de Oliveira ajuda a 

entender o porquê ao mostrar que a fotografia se configura como uma forma de ver o 
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que o tempo presente não revela, que não é compreendido no presente da experiência: 

“Uma ótica contemporânea de nosso tempo exige a capacidade de olhar 

fotograficamente o mundo, percebendo o que dele podemos redimir das trevas” 

(OLIVEIRA, 2012). Ela parece se inspirar nos escritos de Sontag, que explica, a seu 

modo: 

 

aquilo que a fotografia fornece não é apenas um registro do passado mas um 

modo novo de lidar com o presente, como atestam os efeitos dos incontáveis 

bilhões de documentos fotográficos contemporâneos. Enquanto fotos velhas 

preenchem nossa imagem mental do passado, as fotos tiradas hoje 

transformam o que é presente numa imagem mental, como o passado. As 

câmeras estabelecem uma relação inferencial com o presente (a realidade é 

conhecida por seus vestígios), proporcionam uma visão imediatamente 

retroativa da experiência. Fotos fornecem formas simuladas de posse: do 

passado, do presente e até do futuro. (SONTAG, 2004, p.183) 

 

A chave para entender a dimensão da obra de Funch está no que Sontag chama 

de “modo novo de lidar com o presente”. Assim, ela descreve o que Babel Tales 

proporciona a seus observadores. As fotos de Funch colecionam os vestígios da 

realidade sob o olhar do fotógrafo. Nesse processo, estabelecem uma relação imediata 

com o presente, mas de uma forma diferente daquela que o captura para depois relegá-lo 

ao passado. As fotografias se descolam do fluxo temporal não pela imortalidade do 

instante em si, mas pela valorização do próprio instante como o momento da 

experiência do sujeito. E seu valor, segundo Funch, ocorre mediante o agrupamento — 

o conjunto de instantes é o que evidencia o traço contemporâneo da obra do 

dinamarquês e o que caracteriza o desafio daqueles que pretendem dar conta de 

representar o cotidiano da metrópole no século XXI. O efeito parece tornar a 

experiência narrada pela câmera desconexa do caos urbano. O presente captado, criado 

ou exposto por Funch torna-se a imagem mental do “agora” no novo século. E assim, a 

fotografia que registra o presente, dessa forma, parece mostrar o traço desconexo do 

tempo, revelando a proliferação dos presentes heterogêneos, como uma das formas 

capazes de sustentar as narrativas que procuram representar como realidade a 

experiência dos sujeitos nas metrópoles. 
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Capítulo IV 

Experiências instantâneas 

 

 

Ocorrem coisas diferentes e, em geral, mais 

interessantes quando em vez de intervir o 

urbano constrói para si um possível modelo 

que não é um modelo do todo nem um 

modelo de uma ideia abstrata de cidade, 

mas uma organização de imagens ou uma 

imagem que se situam entre a realidade da 

cidade, a experiência de cidade e a ideia de 

cidade.  

 

Beatriz Sarlo 

 

 

4.1 Cidade e experiência  

 

Analisar os procedimentos utilizados por Luiz Ruffato e Peter Funch é perceber 

que suas narrativas sobre a cidade, seja São Paulo, seja Nova York, vão além de um 

método de produção que captura, seleciona, organiza e dá forma, por meio do 

desenvolvimento de linguagens particulares, à rotina das vidas daqueles sujeitos que as 

habitam. Não é apenas o processo que aproxima o trabalho do escritor ao do fotógrafo. 

É possível perceber, entre as várias características do livro e da série fotográfica, que 

existe uma relação entre as obras que diz respeito ao ambiente urbano nelas instituído. 

Trata-se de investigar a cidade como um espaço criado por cada um dos artistas, 

buscando enxergar nela possibilidades de interpretação, oferecidas ao leitor e o 

observador, do que se supõe ser a realidade, quando a própria cidade é fruto de um 

trabalho de criação em que se opera uma ressignificação das relações espaço-tempo. 

Se nos capítulos anteriores, buscou-se investigar os processos de criação de 

Funch e Ruffato fundamentados na relação entre fragmento, deslocamento e 
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simultaneidade, e certos efeitos criados sobre o leitor e o observador, torna-se 

necessário refletir sobre como o livro e a série fotográfica constituem a cidade em suas 

obras. O precedente foi posto pela crítica literária argentina Beatriz Sarlo, em seu livro 

A cidade vista: mercadorias e culturas urbanas (2014)18, no qual realiza um exercício 

de observação sobre transformações ocorridas em Buenos Aires nas últimas décadas: 

“Também me perguntei que matérias a pintura ou a literatura descobrem na cidade: do 

que é feita a cidade da arte e quais são os objetos, os edifícios, as mercadorias com que 

estabelece um contato forte, determinado ponto crucial de uma obra que parece tocar 

aquilo que está fora dela.” (2014, 3). 

De certa forma, questões semelhantes às colocadas por Sarlo estão presentes 

nesta investigação sobre as obras de Ruffato e Funch: como são compostas São Paulo e 

Nova York?; como os artistas estabelecem conexões entre os elementos que recolhem 

da rotina da cidade?; e, principalmente, quais são os pontos cruciais do livro e das 

fotografias que sugerem que as obras contêm uma força absoluta capaz de revelar o que 

o cotidiano parece esconder? 

Nesta análise, assume-se que as novas configurações espaço-temporais foram 

referências fundamentais para o escritor e o fotógrafo comporem o ambiente urbano de 

suas obras. Entretanto, o livro e a série de fotografias sugerem que tais configurações 

provocam fraturas na experiência do indivíduo na metrópole — a aceleração da rotina, a 

impessoalidade das relações, a tendência ao anonimato e a invisibilidade são alguns dos 

pontos das obras “que parecem tocar aquilo que estão fora delas”, como sugeriu Sarlo 

(2014, 03). Estes aspectos relativos às fraturas da experiência foram destacados pela 

crítica literária e fotográfica, respectivamente, após a publicação do livro e a 

apresentação da série. Neste sentido, esta investigação se consolida tendo como norte a 

forma como os dois artistas trabalham a influência das novas dinâmicas do espaço e do 

tempo sobre o indivíduo. Ou seja: como as duas obras problematizam as possibilidades 

de experiência do sujeito na metrópole — um ambiente em constante e acelerada 

transformação no século XXI? Mais do que o jeito como moldam o espaço urbano, Eles 

eram muitos cavalos (2001) e Babel Tales (2011) têm algo a dizer sobre como são as 

cidades e como se vive nelas.  

A referência teórica para definir o que está sendo chamado de experiência neste 

trabalho é o ensaio de Silviano Santiago intitulado O narrador pós-moderno, publicado 

                                                      
18 A edição original é de 2009. 
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no livro Nas malhas da letra (2002)19. No texto, o autor sugere que a experiência tema 

do narrador não é fruto de sua própria vivência, mas sim de sua observação da vivência 

alheia. Difere-se, portanto, do conceito de narrador clássico trabalhado por Walter 

Benjamin, enquanto aquele que tem a capacidade de tornar a própria narrativa útil para 

o interlocutor, porque traduz o relato da própria experiência em conselho, em 

conhecimento que pode ser ensinado. Santiago avalia que a narrativa no contexto da 

pós-modernidade decorre do olhar: 

 

O narrador se subtrai da ação narrada [...] e, ao fazê-lo, cria um espaço para a 

ficção dramatizar a experiência de alguém que é observado e muitas vezes 

desprovido de palavra. Subtraindo-se à ação narrada pelo conto, o narrador 

identifica-se com um segundo observador — o leitor. Ambos se encontram 

privados da exposição da própria experiência na ficção e são observadores 

atentos da experiência alheia. Na pobreza da experiência de ambos se revela a 

importância do personagem na ficção pós-moderna; narrador e leitor se referem 

como espectadores de uma ação alheia que os empolga, emociona, seduz etc. 

(SANTIAGO, 2002, p.51) 

 

Ao relacionar a narrativa pós-moderna com a observação, Santiago estabelece 

uma conexão concreta entre olhar e experiência, o que acaba por aproximar sua 

definição com as obras de Luiz Ruffato e Peter Funch, já que ambas são mediadas pela 

visão. Esta aproximação é reafirmada quando se nota que o livro e a série também são 

“ficções que dramatizam a experiência daqueles que são observados e desprovidos de 

palavra” (2002, 51), como se verá a seguir, na análise sobre o papel do anonimato e da 

invisibilidade nas duas obras. O paralelo entre a definição de Santiago e Eles eram 

muitos cavalos e Babel Tales é reforçado também na percepção de que os narradores de 

Ruffato e a câmera do fotógrafo na série de Funch se assemelham ao leitor e ao 

observador das suas próprias criações artísticas, porque todos olham para o mesmo 

objeto. E qual é este objeto? A vida na cidade. 

Luiz Ruffato convida seu leitor a olhar para São Paulo, e Peter Funch conduz 

seu observador a perceber minúcias do cotidiano de Nova York. É preciso notar que as 

metrópoles brasileira e norte-americana são cidades dotadas de características 

particulares e estão distantes geograficamente. Passaram nos últimos anos, como todas 

as metrópoles internacionais que operam como centros continentais da atividade 

econômica e têm propensões turísticas, por um movimento de resgate ou criação de 

marcas que as identificam e diferenciam uma das outras. Este movimento foi percebido 

                                                      
19 A edição original é de 2000. 



 
 

87 

 

por Beatriz Sarlo: “Nessa lógica hiperidentidária, a cidade como mercadoria turística é 

obrigada a oferecer não suas semelhanças com outras cidades, mas suas diferenças 

geográficas, demográficas, culturais”, escreveu a crítica literária (2014, 183). Tal 

processo de diferenciação pode ser entendido como um reflexo do “súbito 

desaparecimento” da cidade na criação literária do fim do século XX, conforme 

analisado por Beatriz Resende (2002), movimento que desvinculava a ficção do espaço 

regional ou nacional, porém, que perdeu força no Brasil com a virada do século. O fato 

é que, para fins de análise, São Paulo e Nova York se constituem grandes metrópoles 

que permitem, sim, serem colocadas em situação de paridade no que tange a 

possibilidades de experiência do indivíduo, ainda mais tendo como referência as 

mudanças estruturais no espaço e no tempo. Ambas as cidades compartilham a mesma 

dinâmica global capitalista, tendo ainda, como reforço a essa observação, a marca de 

serem centros urbanos de convergência de pessoas que abrigam uma “assustadora 

diversidade”, como colocou Cecília Almeida Salles (2007, 46), professora da PUC-SP, 

ao analisar o livro de Ruffato na coletânea Uma cidade em camadas (2007). É Salles 

quem defende que Eles eram muitos cavalos oferece “uma visão ampla de uma 

sociedade, formada por aqueles indivíduos que conhecemos na intimidade” (2007, 47), 

o que gera uma reflexão “sobre um dia qualquer [...], em uma cidade qualquer com 

essas dimensões e essa complexidade” (2007, 47), sugerindo a possibilidade de 

equivalência entre metrópoles. Apresentador da série de Funch, Jesper Elg20, da V1 

Gallery, tem pensamento semelhante entrevisto em sua apresentação das fotografias: 

“Babel Tales é uma série de trabalhos que se concentram nas relações humanas (ou na 

falta delas) nas grandes cidades”21. 

Para referendar esta possibilidade de equivalência entre as metrópoles, as obras 

de Funch e Ruffato guardam outra semelhança: São Paulo e Nova York não são apenas 

cenários das obras; ambas as cidades se constituem como um elemento unificador de 

todos os fragmentos que compõem as obras. Quem chamou atenção para esta 

observação foi a professora da Universidade de Manchester, Lúcia Sá:  

 

Os personagens envolvidos nunca cruzam o caminho uns dos outros, e jamais 

se relacionam. Cada um percebe a cidade à sua maneira, mas é ela que, de uma 

forma ou de outra, determina o ritmo de suas vidas. A cidade é um conceito ao 

                                                      
20 O texto está disponível no site de Funch: http://peterfunch.com/works/babeltales/. Acessado  

em: 4 de março de 2017. 

21 “Babel Tales is a series of works that focus on human relations (or the lack thereof) in big cities.”  

http://peterfunch.com/works/babeltales/
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mesmo tempo onipresente e vago, impossível de definir, mas também de 

ignorar. (SÁ, 2007, p.96) 

 

Sá oferece uma leitura do livro de Ruffato que se adapta às fotografias de Funch. 

As duas obras tratam de personagens que não se cruzam, seja pela distância social 

criada pelo escritor, seja pela técnica de captura e montagem instituída pelo fotógrafo, 

mas são apresentados de uma forma que destaca o coletivo. Não há relação explícita 

entre os personagens, mas ambas as obras parecem lançar mão de uma coesão entre suas 

múltiplas partes — Ruffato tem o deslocamento como elemento de ligação entre as 

histórias, e talvez a violência; Funch dispõe elementos comuns pelas imagens e assim 

cria a narratividade. E o principal: os dois artistas retratam suas cidades a partir de 

perspectivas bastante peculiares — a consolidação do presente como tempo da 

experiência —, da qual decorre a força e a repercussão de suas criações. Força esta que 

se encontra na expressão de uma metrópole que não é mais produto de um projeto, 

plano ou criação urbanística, mas que se consolida como um dos fatores que determina 

a vida de seus indivíduos, que regula seus ritmos, que parece restringir relações e impor 

uma condição de anonimato ou invisibilidade — as últimas são, possivelmente, as duas 

principais questões denunciadas, respectivamente, por Ruffato e Funch em suas obras. 

 

 

4.2 Anônimos e invisíveis  

 

Da forma como aparecem, anonimato e invisibilidade parecem ser pontos-chave 

para entender que tipos de experiência de cidade Ruffato e Funch trabalham. A presença 

destes dois aspectos no livro e na série fotográfica possui características semelhantes. 

Por um lado, ambas as obras compõem uma espécie de retrato da condição das 

personagens, destituídas de suas características individuais diante da multidão que vive 

nas cidades. Assim foi percebido pelas professoras Maria Zilda Cury (2007), Ivete Lara 

Walty (2007) e Giovanna Dealtry (2007), nos artigos sobre Eles eram muitos cavalos 

anteriormente mencionados. Dealtry diz que “Ruffato evoca o invisível, o anonimato 

dos passantes na metrópole” (2007, 174). Cury decreta: “Errância e anonimato: 

condições do habitante da grande cidade” (2007, 116). Há, nesse sentido, uma relação 

exposta da circulação com o anonimato e a invisibilidade, como se o deslocamento 

fizesse o indivíduo se esconder na multidão. Funch parece se guiar por esta percepção 
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quando diz, ao jornal online In the in-between (2013)22, que suas fotografias olham para 

“o caos da massa de pessoas”, e veem “uma massa de histórias saindo (ou emanando) da 

cidade”. Assim, o fotógrafo mostra que o objeto de seu trabalho também pode ser 

analisado pelo viés que enxerga o resgate dessas histórias — dessas vivências como 

narrativas — que são ocultadas pelo aglomerado que percorre a cidade. Ao selecionar 

recortes, Funch busca revelar o que a massa mantém invisível. 

Por outro lado, Maria Zilda Cury (2007, 110) propõe, em sua análise de Ruffato, 

que anonimato e invisibilidade podem não estar relacionados ao apagamento das marcas 

identitárias do indivíduo, o que ela chama de despersonalização. Em uma análise 

paralela, o anônimo e o invisível podem ser, paradoxalmente, produtos da proliferação 

da identidade pessoal pelo coletivo. Cury se inspirou no pensamento do crítico literário 

norte-americano Fredric Jameson, expresso no artigo Sobre a substituição de 

importações literárias e culturais no Terceiro Mundo: o caso da obra testemunhal, de 

1994:  

 
O termo anonimato não significa aqui, portanto, a perda da identidade pessoal, 

do nome próprio, e sim sua multiplicação: não mais a média sociológica ou 

exemplo sem rosto ou o mínimo denominador comum, mas sim a associação 

de um indivíduo com uma pluralidade de outros nomes e indivíduos concretos 

(JAMESON Apud CURY, 1994, p.108). 

 

O que Jameson coloca neste trecho citado por Cury é que o anonimato não é 

uma consequência do apagamento dos traços individuais quando o sujeito está imerso 

no coletivo, e o fato de pertencer à multidão, de se dispersar por ela com a possibilidade 

de não ser notado, não interrompe as relações mantidas pelo sujeito, que são 

delineadoras de sua identidade pessoal. Esta é uma questão que influencia o trabalho de 

Funch: “Onde o indivíduo termina e o grupo começa? E como você define o 

comportamento humano se esta linha é desfocada?”23, questiona o dinamarquês ao 

explicar, ao jornal online In the in-between (2013), seu processo de concepção da série 

fotográfica. Sua declaração permite a reflexão de que, possivelmente, não faz parte da 

intenção original de Babel Tales apagar as dimensões individuais da identidade diante 

do coletivo, mas talvez investigar por que elas parecem não ser percebidas. Ou seja, 

                                                      
22 Original: “The [...] stories are, in a way, a meta-story looking into the chaos of the mass of people; the 

mass of stories is exiting in one city.” 
23 Original: “Where does the individual end and the group begin? And how do you define human behavior 

if this line is blurred?”. 
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examinar por que a invisibilidade é uma característica importante que ele enxerga na 

cidade.  

Diante da observação de Jameson, é possível pensar que o anonimato e a 

invisibilidade se produzem, então, na percepção de quem observa a multidão — ou seja, 

é produto da construção narrativa que segue a definição de narrador pós-moderno de 

Silviano Santiago como aquele que olha a experiência alheia e vê, no caso de Funch e 

Ruffato, indivíduos que são representados como destituídos de voz e de uma presença 

visível que os identifiquem em meio à multidão. Consequentemente, também é possível 

questionar se as obras de Funch e Ruffato se imbuem do objetivo de explicitar esta 

questão. Seria dizer, portanto, que o olhar nas duas obras revela um processo de 

embotamento da capacidade de ver, como quem se acostuma com a mesma visão do 

cotidiano e já não percebe as nuances, os detalhes e as pequenas variações da vida na 

cidade grande, tão marcada pela circulação contínua e irrestrita que não obedece mais 

aos ciclos de deslocamento como aconteceu na maior parte do século XX. Esta é uma 

observação de David Harvey (2014) em sua análise sobre a frouxidão dos turnos de 

trabalho, que não mais regulam o movimento da multidão porque deixaram de 

estabelecer horários de entrada e saída para a massa de trabalhadores. É nesse sentido 

que se diz, hoje, que a cidade “não dorme”, justamente porque a circulação de pessoas 

não mais se restringe a um fluxo pendular, que ordenava o deslocamento da casa para o 

trabalho e seu consequente inverso, de retorno ao lar no fim do dia. Esse “fluxo” tornou-

se um ciclo ininterrupto, com o sucessivo trânsito de pessoas, inclusive no período 

noturno, variando apenas de intensidade.  

É possível conjugar o pensamento de Jameson como aparece em Cury (2007) 

com a análise de Harvey ao pensar que a massa trabalhadora do século XX sofria uma 

tendência uniformizante expressa na repetição dos horários e na semelhança dos 

deslocamentos. Mas, como mostrou Harvey, as novas possibilidades de trabalho 

surgidas com o avanço dos mercados conectados e de dimensões globais no fim do 

século anterior flexibilizaram as relações sociais, o que, por sua vez, gerou reflexos 

sobre a presença do indivíduo nas grandes cidades — ou grandes mercados. É 

importante notar que, pelo que Jameson coloca em seu livro Pós-Modernismo: a lógica 

cultural do capitalismo tardio, de 1984, conforme citado por David Harvey (2004, 263), 

tanto a mudança do fluxo diário quanto seu correspondente mais amplo de ruptura de 

continuidade — a ruptura no fluxo do tempo entre passado-presente-futuro — levam à 

incapacidade do sujeito urbano de ter uma experiência marcada por um sentido de 
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continuidade. Jameson, segundo Harvey, explora essa ideia como uma dimensão 

“esquizofrênica” da pós-modernidade. 

 

Podemos vincular a dimensão esquizofrênica da pós-modernidade que Jameson 

destaca com acelerações dos tempos de giro na produção, na troca e no 

consumo, que produzem, por assim dizer, a perda de um sentido de futuro, 

exceto e na medida em que o futuro possa ser descontado do presente. A 

volatilidade e a efemeridade também tornam difícil manter qualquer sentido 

firme de continuidade. A experiência passada é comprimida em algum presente 

avassalador. (HARVEY, 2014, p.263) 

 

Neste trecho, David Harvey explica como a flexibilização da economia, em 

especial nos dois momentos que determinam a vida das pessoas, o trabalho e o 

consumo, provoca uma ruptura na percepção do tempo. Há uma quebra de continuidade 

na experiência do indivíduo, detectada no que o britânico chama de perda do futuro a 

partir das novas relações de trabalho, e uma consequente demanda pelo presente, 

classificado como “avassalador”. O polonês Zygmunt Bauman avalia em Modernidade 

Líquida (2001) que, no “capitalismo pesado”, sua forma de se referir ao período anterior 

ao da flexibilidade nas relações econômicas, o trabalho estimulava uma mentalidade de 

longo prazo. Esta mentalidade tinha como efeito a constituição de “uma expectativa 

nascida da experiência, e da repetida corroboração dessa experiência, de que os destinos 

das pessoas que compram trabalho e das pessoas que vendem estão inseparavelmente 

entrelaçados por muito tempo ainda” (BAUMAN, 2001, p.184). Aquilo que Bauman 

chama de experiência no contexto do “capitalismo pesado” — conceito que parece estar 

relacionado à vivência, ao acúmulo de conhecimento sobre a própria vida — não só era 

moldado por uma “mão invisível” das dinâmicas econômicas enquanto uma força de 

influência sobre a vida das pessoas, como também se amparava em um horizonte 

temporal amplo. Com o avanço do “capitalismo leve”, contexto ligado à flexibilização 

das relações econômicas, o conceito passa a ser marcado pela “recusa a aceitar o 

conhecimento estabelecido, a seguir os precedentes e a reconhecer a sabedoria das 

lições da experiência acumulada” (BAUMAN, 2001, 194). A experiência torna-se 

objeto de consumo — uma atividade instantânea e individual (BAUMAN, 2001, 205-

206). Dá-se, portanto, um processo de encurtamento dos horizontes temporais, cada vez 

mais restrito a um escopo de tempo reduzido, ao ponto de convergir para o tempo 

presente — o locus temporal da experiência do indivíduo no novo século. 

Mais do que a série de imagens de Funch, Eles eram muitos cavalos aborda as 

transformações das relações econômico-sociais ao mostrar como se transformou a rotina 
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de muitos trabalhadores de São Paulo. No fragmento 41, um taxista relata ao passageiro 

a perda do emprego e sucessivas atitudes para continuar sustentando a família. Ao 

narrar para o passageiro, rememora eventos que tiveram uma ordem de sucessão 

temporal no passado. O taxista parece funcionar como o narrador clássico, que 

compartilha sua experiência. Em outros trechos, no entanto, os personagens de Ruffato 

se mostram presos ao presente ao tratar de suas atividades econômicas. É o caso do 

fragmento 18, que lista opções de trabalho para um leitor-observador; do 17, no qual o 

narrador em terceira pessoa narra a busca do protagonista por emprego em sucessivas 

entrevistas; e do 44, que mostra a dificuldade da personagem de encontrar opções no 

mercado segundo suas qualificações: 

 

Todo dia às cinco horas da tarde toma rumo de casa, no Boi Malhado, a pé, 

porque nem trocado pra passagem do ônibus tem. Já acompanhou uma 

montoeira de curso, Senac, Senai, Central do Trabalhador, nenhum asfaltou 

estrada prum bom emprego. Tudo, mero pretexto para a consentida escravidão, 

oito horas de suador diário, uma merreca no fim do mês, ô!, preferível a atoíce, 

ao menos pagar não paga pra trampar. E vagueia para a casa do sogro, onde se 

empilham, três anos já, num quartículo, cama de casal, penteadeira, guarda-

roupa, bercinho, sufoco danado, mas não é de-favor que moram não, têm 

orgulho, ara!, a mulher dirige a perua-escolar que o pai pôs pra rodar, 

clandestina, sim, fosse regularizar!, primeiro tocava engordar caixa, depois, a 

parte do governo, simpatizava com a compreensão das escolinhas, ia-se 

vivendo. (RUFFATO, 2001, p.93-94) 

 

O trecho que mostra o cotidiano da personagem de Ruffato revela a presença do 

narrador que observa a experiência alheia e percebe que a personagem permanece 

vivendo a mesma situação como uma consequência da falta de oportunidades de 

trabalho. Ruffato consegue evidenciar, neste pequeno fragmento, um reflexo da 

experiência cotidiana de seu personagem na cidade, enquanto uma vivência que se 

repete, mantendo assim a ação observada no tempo presente, sem possibilidade de 

resgatar do passado algum conhecimento ou artifício que a permita mudar o futuro. 

Da mesma forma, as fotografias de Funch retratam trabalhadores de Nova York 

inscritos no presente e na repetição coletiva da mesma ação observada pela câmera do 

fotógrafo — estão lá os executivos de Wall Street, policiais, enfermeiras e burocratas 

que carregam envelopes, todos em trânsito pela cidade. Porém, o dinamarquês também 

se interessa em registrar o consumo, outro aspecto destacado por Harvey, ao reunir em 

suas imagens pessoas carregando sacolas, turistas e seguidores da moda, por exemplo. 

Na fotografia “En passant” (figura 11), uma mulher se destaca em primeiro plano 

carregando uma sacola de compras com um grande logotipo de loja. A repetição da cor 
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branca nas roupas de todos os indivíduos que foram colocados no primeiro plano da 

fotografia também indica o direcionamento do fotógrafo para o detalhe da regulação da 

moda sobre o vestuário das pessoas. Este aspecto fica mais evidente em outra imagem, a 

fotografia “Red Rule” (figura 22), na qual todos vestem roupas de tons vermelhos, ou 

na foto “Pattern Recognition” (figura 23), que reúne pessoas com chapéus e turbantes. 

Ao destacar estes padrões, Funch conduz o olhar do observador de suas fotografias para 

um tipo de comportamento que é compartilhado pelos indivíduos que transitam por 

Nova York. Ele se coloca na posição de narrador pós-moderno de uma história visual 

cuja essência, neste caso, é a de confrontar escolhas individuais homogeneizantes no 

que tange aos padrões de consumo na cidade. 

Tanto Zygmunt Bauman quanto David Harvey ressaltam que as mudanças nas 

relações de trabalho tiveram importantes consequências sobre a percepção do tempo. 

Em Condição Pós-moderna, Harvey sugere: “O efeito desse colapso da cadeia 

significativa é reduzir a experiência a uma série de presentes puros e não relacionados 

no tempo” (2014, 57). Ele trata dos presentes heterogêneos e sugere que eles são uma 

consequência da nova configuração do tempo sobre a experiência do indivíduo. Já 

Bauman explica que a redução da experiência ao presente desenvolve uma urgência de 

“consumo” desses momentos: “A natureza outrora cumulativa e de longo prazo do 

progresso está cedendo lugar a demandas dirigidas a cada episódio em separado: o 

mérito de cada episódio deve ser revelado e consumido inteiramente antes mesmo que 

ele termine e o próximo comece” (2001, 173). Percebe-se que a ascensão do presente 

como o tempo soberano da ação provocou efeitos diretos na experiência dos indivíduos 

na cidade. Da mesma forma, as narrativas sobre a cidade tendem a refletir tal mudança. 

É o que parece acontecer no livro de Ruffato e na série fotográfica de Funch. As 

duas obras fundamentam suas concepções de experiência de cidade na fragmentação e 

na proliferação dos presentes heterogêneos como elemento de composição das 

narrativas.  Luiz Ruffato parece dialogar com o sentido de urgência tratado por Bauman. 

Ao narrar fragmentos das experiências individuais, o escritor brasileiro oferece ao leitor 

apenas trechos da vida de um personagem, como quem reafirma que há necessidade de 

compreensão instantânea da vivência ali narrada, um entendimento quase imediato da 

personalidade e da história dos indivíduos anônimos. Nesse sentido, o leitor de Eles 

eram muitos cavalos passa a ser exposto à mesma urgência que incide sobre os 

personagens desta cidade, que estrutura a experiência sob o eixo do tempo presente. O 
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próprio processo de leitura do livro acaba reproduzindo a urgência de “consumo” de 

cada narrativa, porque o zapping por elas é inevitável. 

Nessa linha de raciocínio que relaciona a quebra de continuidade temporal com a 

experiência no cotidiano da cidade, é possível questionar se tais novos ritmos de 

deslocamento identificados por David Harvey em 1989 também tiveram, como 

consequência, a aceleração das rotinas dos indivíduos na metrópole. De fato, Peter 

Funch e Luiz Ruffato parecem direcionar suas criações para a representação da 

velocidade do cotidiano como uma forma de experiência observada na cidade. Isso pode 

ser percebido no efeito de zapping temporal pela quebra de linearidade no texto 

fragmentário de Ruffato e no processo de criação de um instante que nunca existiu por 

Peter Funch. O autor brasileiro consegue reproduzir em suas páginas a sensação de 

interrupção do fluxo do tempo pela ruptura da narrativa. Esse efeito se dá amparado na 

leitura linear das páginas, o que leva o leitor a saltar por histórias, sempre ambientadas 

no presente, sem que a narrativa precedente seja anterior à sua subsequente, como uma 

espécie de passado imediato do fragmento que ele lê na sequência. Já a aceleração do 

cotidiano em Nova York aparece de forma diferente na obra do fotógrafo dinamarquês. 

Funch expõe a velocidade da rotina ao congelá-la, mas o efeito de aceleração se dá na 

multiplicação de instantes semelhantes vividos por outras pessoas. É dizer que a 

velocidade é compartilhada pelos demais indivíduos que porventura ocuparão o mesmo 

espaço, mesmo que em momentos diferentes. Não importa o instante, todos os 

indivíduos captados por Funch estão caminhando ou correndo, sempre em 

deslocamento; nenhum deles parece estar contemplando a cidade ao redor.  

O fato é que Babel Tales e Eles eram muitos cavalos parecem expressar um elo 

entre anonimato e invisibilidade, de um lado, e o cotidiano das cidades, de outro, vendo 

nesta relação um possível desdobramento das mudanças na configuração espaço-

temporal, provocadas, por sua vez, por profundas transformações nas relações 

econômicas e sociais, como apontaram Harvey e Bauman. Dessa forma, o anônimo e o 

invisível podem ser apresentados como elementos que aproximam os habitantes de 

Nova York e São Paulo, dado que são características comuns à vida nas metrópoles 

internacionais desde que as mudanças na economia e na sociedade se acenturam — em 

algum momento durante a segunda metade do século XX, ainda segundo os dois 

autores.  

Maria Zilda Ferreira Cury percebe no livro de Ruffato que a presença do 

anônimo reforça a descrição da experiência do cotidiano da cidade:  
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Assim, o anonimato recobriria um conceito tanto sociológico como cultural, 

voltado para o quotidiano tomado como espaço onde se encontram os anseios, 

modestos embora, do dia-a-dia, lado a lado das forças onipresentes que os 

frustram, impedindo a realização de anseios e necessidades (CURY, 2007, 10).  

 

Há, nesta observação, o indicativo de que a cidade é o espaço que promove o 

encontro de anseios e frustrações do indivíduo. Ivete Lara Walty sugere uma 

explicação: “A paisagem da cidade é caótica na medida em que acolhe tempos e espaços 

diversos; vozes dissonantes, hábitos e comportamentos comuns e/ou heterogêneos” 

(2007, 63). Nos dois trechos, as duas professoras, que integram a coletânea Uma cidade 

em camadas, apontam que o cotidiano no espaço urbano é o local e o tempo do 

“consumo da experiência”. É nele que está o cerne da impessoalidade, aquilo que 

conduz o indivíduo ao anonimato ou à invisibilidade.  

Nesse sentido, é possível questionar se as metrópoles de Funch e Ruffato foram 

criadas no intuito de dar visibilidade ao que está invisível ou dar nomes ao que é 

relegado ao anonimato. A produção crítica acerca de ambas as obras já tratou disso. 

Walty (2007) defende que Eles eram muitos cavalos é um processo de nominação dos 

indivíduos. Já Jesper Elg argumenta que Babel Tales cria um “quadro poético e 

detalhado de nossa presença como indivíduos e comunidade na esfera pública”24, no 

qual se pode destacar a presença como uma espécie de elemento que se contrapõe à 

invisibilidade. O importante é perceber que o livro e as fotografias aparecem, então, 

como uma possibilidade de denúncia sobre aquilo que as obras têm em semelhança: o 

fato de São Paulo e Nova York refletirem um mundo de desconexões. 

 

 

4.3 Descartes e desconexões  

 

Para entender como as metrópoles evidenciam tais desconexões é preciso 

perceber a série e o livro como obras que expõem para o leitor e o observador o 

processo de descarte de elementos da realidade em suas constituições. Ao selecionar os 

fragmentos das imagens que vão compor suas fotografias finais, Funch abre mão de 

tudo que está ao redor, inclusive dos indivíduos e do cenário que também foram 

                                                      
24 Trecho original: “Through repetition and juxtaposition he zooms in on human similarities and 

collective behavior and ends up creating a strange poetic and detailed picture of our presence as both 

individuals and community in the public sphere.” 
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enquadrados por sua câmera. Seu modus operandi mais descarta do que destaca. O 

fotógrafo acaba por dispensar registros da cidade em sua criação artística, o que 

evidencia uma rejeição da presença de determinados indivíduos e de características que 

podem variar no cenário, ambas excluídas em prol do ordenamento da experiência de 

cidade que ele pretende destacar como padrão de comportamento. Assim, tornar visível 

um elemento despercebido pelo olhar acostumado ao cotidiano também é determinar a 

ausência de tudo aquilo que se mistura a ele, que o contamina. Isso acontece porque o 

trabalho de Funch parece estar mais relacionado à organização da experiência observada 

por um processo de criação de sincronicidade do que à tentativa de elaborar um retrato 

do caos urbano, e o descarte é o mecanismo que lhe permite fazer isso. Ruffato, por sua 

vez, expõe o descarte como procedimento quando provoca a interrupção das histórias, 

retirando do leitor a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento das narrativas 

sobre experiências particulares. Ao mesmo tempo em que Eles eram muitos cavalos é 

visto como uma obra que resgata vestígios da presença de indivíduos anônimos, que 

lança luz a suas existências marginalizadas, como defendeu a maior parte da crítica, 

paradoxalmente o livro não permite que o leitor persiga histórias individuais além da 

superfície que lhe é exposta, muitas vezes por apenas uma ou duas páginas. A 

linearidade do livro determina que o leitor prossiga através dos fragmentos — aí 

acontece o zapping —, forçando-o à descontinuidade, à ruptura, ao salto entre presentes 

heterogêneos.  

Tanto as fotografias quanto o livro indicam que o descarte parece ser inerente ao 

mecanismo de criação de narrativas que se organizam em estruturas fragmentárias. A 

outra face da fragmentação pressupõe, portanto, a conexão que se estabelece entre os 

elementos que resistiram ao descarte. A seleção do artista não é aleatória, mas não basta 

o agrupamento dos “elementos da realidade” selecionados para a construção automática 

do sentido desejado. A análise das fotografias de Funch ajuda a explicar. Ao recortar 

elementos de milhares de imagens e organizá-los segundo padrões de comportamento, 

Funch cria uma fotografia que ressalta a sincronia de certas atitudes ou hábitos dos 

cidadãos de Nova York. Mas o efeito de deslocamento pela metrópole e simultaneidade 

só são obtidos pela composição enquanto série, ou seja, na dispersão dos indivíduos 

com seus balões, envelopes, jalecos ou sacolas vermelhas, que atuam como elementos 

de conexão entre as realidades criadas pelo dinamarquês em cada uma das imagens. 

Compreender a série demanda perceber esta conexão — que não se trata de uma atitude 

nostálgica em busca de um sentido único para as imagens, mas que considera que a 
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criação do fotógrafo supõe uma situação relacional de alguma ordem entre os elementos 

que compõem as imagens.  

A leitura completa do livro de Ruffato também opera procedimento semelhante. 

Ao enxergar as conexões entre os fragmentos é que o leitor conclui o zoom reverso, ou 

seja, passa a enxergar Eles eram muitos cavalos não como uma coleção de fragmentos, 

mas como uma única história formada por retalhos de narrativas sobre a experiência na 

cidade. Tanto a série de fotografias quanto o livro expõem as desconexões da cidade e 

recriam, nas páginas e nas imagens, novas conexões entre os elementos que resistiram 

ao descarte. Foi o que percebeu a professora Marisa Lajolo, da Unicamp: 

 
Ao abdicar de construir um sentido para cada historinha (ou, vá lá, fragmento 

de historinha) de Eles eram muitos cavalos, o leitor começa a mergulhar no que 

talvez seja, exatamente, o projeto literário da narrativa contemporânea: a 

simulação de uma realidade entrecortada, interrompida, inconclusa, onde os 

links podem ser tão aleatórios como a resposta que se recebe quando se 

comanda, em uma máquina de busca como o google por exemplo, pesquisa 

sobre um determinado tema. (LAJOLO, 2007, p.105) 

 

 A observação de Lajolo destaca a “simulação de uma realidade”, tema que é 

importante para a análise da experiência urbana na obra de Peter Funch e Luiz Ruffato e 

será debatida a seguir. Beatriz Sarlo discorre sobre três formas de apresentação artística 

da cidade — “a realidade da cidade, a experiência da cidade e a ideia de cidade” (2014, 

164). A crítica argentina explora as possibilidades de intervenção sobre a cidade, o que 

difere da proposta de Ruffato e Funch, mas que permite estabelecer um diálogo sobre as 

imagens que se criam, visto que o resultado da criação artística trabalha com o objetivo 

de tornar claras a fraturas da experiência de cidade. “A operação artística sobre o espaço 

urbano responde ao programa de tornar criticamente visíveis a vida na cidade, a perda 

do direito de cidadania, o declínio do espaço público”, escreve Sarlo (2014, 163). Ao 

contrário do que parece, suas três formas de apresentação do espaço urbano não são 

estanques; há possibilidades de interseções entre cada uma delas. Babel Tales e Eles 

eram muitos cavalos criam algumas interseções, como percebeu a própria Lajolo ao 

identificar, no livro de Ruffato, a “simulação de uma realidade entrecortada, 

interrompida, inconclusa” (2007, 105). Porém, o que é capaz de estabelecer os links 

nesta “realidade”? Melhor: o que é capaz de conceder coesão ao espaço urbano criado 

por Ruffato e por Funch a ponto de Lajolo classificar o livro do brasileiro como “uma 

cartografia do incompleto e do provisório” (2007, 106), conceito que parece se adequar 
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bem às fotografias de Funch? A resposta nas duas obras parece ser a manipulação 

artística sobre a dinâmica do tempo.  

Por mais que as imagens de Funch tenham elementos comuns que estabelecem 

uma relação entre as fotografias, a força representativa da série emana da seleção dos 

instantes, um processo de resgate do fluxo temporal e imortalização na imagem final 

que acontece na fase de edição. A coesão da obra de Funch advém da técnica, ou seja, 

está na múltipla presença do tempo manipulado como alicerce das fotografias. O 

trabalho manufaturado sobre a dimensão temporal das imagens é o agente coesivo ao 

criar as simultaneidades de Nova York a partir da sincronia de momentos-chave 

destacados pelo artista. Processo semelhante é visto em Ruffato. O recorte temporal que 

o escritor brasileiro apresenta ao longo dos fragmentos é o que concede originalidade à 

obra. O impacto de Eles eram muitos cavalos não está apenas na estrutura fragmentária, 

mas na decisão de usá-la para dar conta de um único período de 24 horas para retratar a 

cidade, seus habitantes, suas relações e suas fraturas. A dimensão temporal dá ao livro a 

chance de estabelecer conexões entres os fragmentos, promovendo uma eventual 

aproximação entre realidades díspares, cotidianos paralelos. E mais: cria o efeito de 

simultaneidades entre as histórias narradas. 

 

 

4.4 Caos simulado  

 

O trabalho quase artesanal de Ruffato e Funch ao lidar com as configurações do 

tempo é o que cria a possibilidade de os artistas apreenderem o caos urbano e criar 

metrópoles nas quais ele esteja representado segundo a referência do tempo e do espaço. 

Neste sentido, ao tematizar o caos da cidade, ambos passam a dialogar, no plano 

semântico, com o mito de Babel, apontado por Renato Cordeiro Gomes em Todas as 

cidades, a cidade como a representação do “caos urbano original” (1994, 81). Segundo 

o autor, a Babel funciona como uma referência simbólica para características da 

metrópole moderna, tais quais a “rapidez”, o “gigantismo crescente”, a “impossibilidade 

de comunicação”, “o tempo e o espaço esfacelados” e a “massa amorfa” (GOMES, 

1994). A análise de Gomes diz respeito à cidade moderna. No entanto, ao observar que 

tanto a Nova York como a São Paulo criadas pelo fotógrafo dinamarquês e o escritor 

brasileiro contêm esses superlativos da construção de um espaço urbano marcado pela 

expansão e pela ausência de formas definidas — as duas características de cidades que 
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se baseiam no mito de Babel, segundo Gomes (1994) —, é possível perceber que a 

imagem da Babel persiste como uma possibilidade de leitura da cidade contemporânea. 

Numa análise dentro do contexto da pós-modernidade, orientada pelo pensamento de 

David Harvey (2004, 49), a representação artística da cidade acolhe a fragmentação, a 

descontinuidade e a realidade caótica: “O pós-modernismo nada, e até se espoja, nas 

fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como se isso fosse tudo o que existisse”, 

diz o geógrafo britânico (2004, 49). Em outro trecho de Condição Pós-moderna (2004) 

sobre os contornos pós-modernos do ambiente urbano, Harvey argumenta: “Ficção, 

fragmentação, colagem e ecletismo, todos infundidos de um sentido de efemeridade e de 

caos, são, talvez, os temas que dominam as atuais práticas da arquitetura e do projeto 

urbano” (2004, 96).  Comparar a visão de Harvey sobre a representação da cidade pós-

moderna, expressa no fim da década de 1980, com as obras de Funch e Ruffato indica 

que as características que o britânico destaca não apenas permanecem vigentes como 

são reafirmadas nas criações do século XXI. A série de fotografias e o livro mostram a 

metrópole por meio de suas partes fragmentárias, por si só impactadas pelo caos urbano 

e que apenas projetam possibilidades da dimensão da cidade como um único organismo 

completo, cuja forma é impossível de definir a partir dos fragmentos. 

O fato é que as cidades de Luiz Ruffato e Peter Funch têm o caos como uma 

dimensão referencial, mas se relacionam com ele de formas distintas. Não há em Eles 

eram muitos cavalos a predisposição de conceder ordem ao caos, um processo que 

esterilizaria suas características, inclusive a aleatoriedade da experiência urbana e o uso 

dos espaços da cidade de forma não organizada, não prevista por um ordenador, que 

pode ser, inclusive, o próprio escritor. Ruffato parece mais interessado em reproduzir os 

efeitos do caos, e por isso conduz o leitor ao zapping. Por meio do salto entre 

fragmentos, da dispersão entre as narrativas, ele simula o aleatório, o uso desregulado 

do espaço, e atinge o efeito do simultâneo, que também diz respeito ao caos. A 

tendência de orientar o uso da cidade, entretanto, aparece na obra de Funch, que se 

esforça em organizar a experiência do cotidiano na metrópole por meio da reordenação 

temporal na ocupação do espaço. Embora seja uma característica concernente ao caso, a 

simultaneidade em Funch tem origem no ordenamento da realidade caótica, mas isso 

não acontece em Ruffato. 

A série de fotografias tem uma relação direta com o mito da Babel, o que se 

percebe a partir do título: Babel Tales, ou os “contos de Babel”. Ao equiparar Nova 

York à cidade bíblica, Funch transporta para o novo século uma narrativa sobre o 
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urbano que retoma o uso de metáforas imagéticas, como destacou Gomes (1994, 78) em 

sua análise sobre a cidade moderna, o que revela a permanência dessa imagem nas 

tentativas de interpretação da realidade urbana O professor brasileiro argumenta que 

esse processo de metaforização é um modo de ler o espaço urbano. Uma das estratégias 

neste sentido, diz Gomes, enxerga na cidade “átomos isolados e conflitantes” (1994, 

78). Desta forma, a criação do espaço pela arte projeta “confusão, esfacelamento da 

comunidade, não-comunicação, individualidade exacerbada, indiferença” (1994, 78), 

materializando no novo século o caos urbano original da Babel. 

 

O processo de metaforização são estratégias que buscam sustentar a leitura da 

cidade tal qual um texto cuja tessitura vai tornando-se cada vez mais volátil, 

rarefeita: o sentido da cidade como um lugar intimamente ligado aos 

obstáculos para dizer o que ela poderia significar. Tais dificuldades expressam-

se, em especial, nos seguintes fatores: a incerteza sobre a significação de 

muitos fragmentos simultâneos; a perda por parte de seus habitantes da 

habilidade em interpretar a si próprios e o entorno; a coexistência de 

linguagens e das variadas mídias. E ainda: a comunicação de grupos 

heterogêneos através do espaço; o desenvolvimento de uma cultura da 

individualidade e das formas de violência. Estes são alguns dos sintomas que 

indicam a ilegibilidade das megalópoles contemporâneas [...] (GOMES, 1994, 

p.78-79) 

 

Os obstáculos identificados por Gomes no processo de significação da cidade 

moderna aparecem também nas grandes cidades contemporâneas, como se pode 

perceber na análise das obras de Ruffato e Funch. Eles eram muitos cavalos se qualifica 

como um livro que revela a inabilidade de comunicação entre os indivíduos, basta ver 

fragmentos nos quais o diálogo é impossível, restringindo a ser monólogo, como no 

caso do texto 41, sobre o taxista, ou um convívio marcado pelo mutismo, como o casal 

do trecho 10, “O que quer uma mulher”. Também está presente a propensão do 

acolhimento individual que se torna isolamento diante da violência, visto, por exemplo, 

nos fragmentos 20, “Nós poderíamos ter sido grandes amigos”, no qual o narrador relata 

a morte de um vizinho, e o último do livro, não numerado, que apresenta um casal 

acuado por barulhos suspeitos no quarto ao lado optando por não interferir na provável 

cena violenta. O leitor da obra de Ruffato é levado ainda ao encontro da incerteza que se 

propaga sobre a continuidade das narrativas fragmentadas, outra dificuldade identificada 

por Gomes como obstáculo à leitura da cidade. 

Babel Tales também trabalha os obstáculos para a leitura da cidade. Embora o 

tema da violência não esteja no foco de Funch, suas imagens têm algo a dizer sobre o 

isolamento difundido entre seus personagens — uma provável consequência do 
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processo de composição das imagens. Cada indivíduo flagrado pelo dinamarquês não 

vive a mesma coordenada espaço-temporal de seus pares na fotografia final; neste 

sentido, não há compartilhamento da experiência entre os habitantes fotografados, não 

há troca entre eles. Pode-se dizer que é assim que o fotógrafo trabalha a perda dos 

indivíduos “da habilidade em interpretar a si próprios e o entorno”, como indica Gomes 

(1994, 78). Porém, o conjunto de sujeitos recortados e colados na composição final das 

fotografias expressa um tipo de experiência que é experimentada por todos os habitantes 

de Nova York de maneira mais ou menos semelhante, ou ao menos esta é uma das 

intenções do processo de metaforização que Funch aplica sobre sua cidade criada na 

ilha de edição. Assim, o que parece compartilhado em Babel Tales é, na verdade, 

produto de uma homogeneização do comportamento — aquilo que o cotidiano na 

cidade projeta sobre os indivíduos. É pertinente argumentar que tal processo, em vez dar 

legibilidade à cidade, parece se apoiar em uma característica apenas aparente, que se 

refere a uma camada superficial das possibilidades das relações entre os habitantes — 

argumento reforçado pelo fato de Funch fotografar apenas espaços públicos, abertos, 

destinados a uma projeção individual do cidadão de dimensão pública, e não privada. 

Assim, a experiência da cidade que Peter Funch trabalha pode ser considerada apenas 

parcial, se for levado em conta que Luiz Ruffato busca também o lado privado da vida 

na metrópole contemporânea.  

O tema do caos na metrópole não se esgota na análise sobre as dificuldades e 

possibilidades de leitura da cidade. É pertinente também ver o caos como um produto da 

ausência de ordem, especialmente porque o trabalho de Funch sobre Nova York 

consiste em aplicar à metrópole norte-americana um elemento ordenador universal, que 

é o tempo presente. A intervenção ordenadora de Funch, no entanto, não se sustenta 

apenas pela manipulação dos instantes. Caso aplicado somente este filtro, a série de 

fotografias se restringiria a uma análise sobre a nova configuração temporal vigente no 

século XXI, sem condições de dar conta das ambições do dinamarquês, notadamente a 

de elaborar um estudo das relações humanas, como a série se propõe segundo o 

predicado de seu título. Na busca por representar a cidade como um discurso sobre o 

cotidiano, o fotógrafo elege a circulação espacial como outro elemento passível de 

manipulação a fim de tornar visível sua tentativa de controle do caos. Nota-se que as 

fotos de Funch mostram basicamente pessoas que estão circulando por Nova York. 

Porém, ao criar sincronicidade nos deslocamentos dos indivíduos, o artista não absorve 

o caráter aleatório da cidade, mas tenta recriar o caos sob seu controle. Significa dizer 
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que o fotógrafo não emula a experiência dos indivíduos tal qual ela acontece, mas aplica 

sobre ela o mesmo procedimento de seleção, descarte e acentuação das partes que lhe 

interessam — e nesse processo tenta reproduzir o semblante caótico da cidade. O efeito, 

porém, o afasta da representação do real. A coleção de expressões e intenções 

semelhantes não compactua com um registro flagrante do espontâneo, mas tem efeito 

inverso, porque expressa a redução de todos os acontecimentos que podem ser 

considerados fruto do acaso. Ou seja, há um propósito embutido na seleção de cada 

parte que vai compor as fotos. As fotografias parecem expressar um comportamento 

previsto para os habitantes da cidade — de novo, a tendência homogeneizante da 

experiência na cidade. Portanto, o que se vê nelas é uma simulação do caos sob uma 

ordem que se revela ao observador, e tal simulação não permanece despercebida. 

Porém, é preciso notar que, justamente porque o ordenamento do caos fica aparente, é 

que Funch consegue revelar a simultaneidade das ações fotografadas. 

O retrato do caos por Funch mostra, então, que a Nova York da ilha de edição é 

uma simulação da Nova York que o fotógrafo captura como imagem. A descrição de 

uma São Paulo babélica, na qual a proliferação de vozes torna os indivíduos anônimos, 

também é uma simulação da São Paulo que o escritor busca apreender da experiência 

dos indivíduos para os quais olha e para os fragmentos de suas presenças, como as listas 

de livros e empregos, que ele recolhe do cotidiano. A constatação de que ambas as 

cidades são representadas pelo olhar do escritor e do fotógrafo dialoga com o que 

Silviano Santiago diz sobre a narrativa pós-moderna — ao perceber que o “real” é uma 

construção de linguagem (2002, 47) — e com a ideia de Beatriz Sarlo sobre as três 

formas de apresentação artística da cidade — “a realidade da cidade, a experiência da 

cidade e a ideia de cidade” (2014, 164).  

À luz do que diz Silviano Santiago, Funch e Ruffato se encaixam em uma das 

definições do narrador pós-moderno: “é o puro ficcionista, pois tem de dar 

‘autenticidade’ a uma ação que, por não ter o respaldo da vivência, estaria desprovido 

de autenticidade” (2002, 46). Significa dizer que o fotógrafo reconfigura o caos para 

tornar autênticas suas imagens e o escritor produz o zapping como representação da 

experiência influenciada por um registro particular do tempo, e assim ambos 

transformam suas criações em representações de uma realidade da experiência do 

indivíduo que é observada por eles, ou ao menos uma das facetas dessa experiência. Sob 

a perspectiva de Sarlo, o dinamarquês e o brasileiro conseguem se situar nas áreas de 

interseção entre as três formas de apresentação da cidade. No agrupamento de instantes 
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ou na proliferação dos presentes heterogêneos, estão condensados o que Funch e o 

Ruffato apreendem da realidade, aquilo que eles veem como experiência dos cidadãos, e 

uma ideia de cidade regulada pelo tempo presente.  
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Conclusão 

 

O ordenamento do caos foi um tema trabalhado por Beatriz Sarlo em A cidade 

vista: mercadorias e cultura urbana (2014). A crítica literária argentina percebeu que a 

organização racional do espaço está relacionada à redução do acaso, à simulação do 

comportamento e ao uso previsto do espaço. Sarlo desenvolve seu pensamento a partir 

de uma análise sobre os shoppings centers — realidade espacial que resiste à desordem 

e passa a funcionar, segundo ela, como oposição à cidade: “É preciso pensar o que a 

cidade nega a seus habitantes para descobrir o que o shopping lhes oferece em troca”, 

diz Sarlo (2014, 18). A pensadora se refere às características que tornaram os centros 

comerciais hegemônicos nas grandes cidades — em qualquer metrópole, os shoppings 

se assemelham uns aos outros porque estabelecem um “padrão de sociabilidade 

ordenada” (2014, 16). Sarlo explica que todo shopping regula o uso do espaço: “sem 

interferência de acontecimentos não programados, sem possibilidade de deslocamentos 

que se distanciem das rotas traçadas, sem usos perversos da cenografia” (2014, 16). 

Todo shopping se pauta por um funcionamento sem obstáculos, o que promove a 

sensação de segurança que a cidade contemporânea, cada vez mais pautada pela 

violência, não consegue oferecer. Todo shopping é “extremamente eficaz em termos de 

tempo” (2014, 17), porque, ao contrário da cidade, expulsa a trama de “signos de 

naturezas opostas que se associam, competem, se anulam ou entram em conflito” (2016, 

17) a fim de se apresentar como uma “superfície sem profundidade oculta” (2014, 17), o 

que não exige tempo e esforço do visitante para ser compreendido. Todo shopping 

determina uma experiência instantânea a quem o visita, pois não demanda instruções 

para ser ocupado ou percorrido. Todo shopping baseia as relações estabelecidas nele 

(pautadas pelo consumo) na produção de bem-estar. Sarlo diz que, nos centros 

comerciais, o indivíduo acumula o desejo de comprar uma mercadoria, em vez de 

acumular o bem material, já que a maior parte da interação se baseia mais no contato 

visual — o olhar através da vitrine — do que na consumação da compra. Ainda assim, o 

shopping é um lugar onde as frustrações são neutralizadas; não apenas as frustrações do 

consumo, mas também as relacionadas à demanda por segurança, liberdade e certeza: 

“Assim que se atravessa o umbral do shopping, abandona-se um espaço urbano que não 

se controla totalmente para entrar em outro que toda indeterminação foi expulsa pelo 

programa” (2014, 18).  



 
 

105 

 

A análise de Beatriz Sarlo é importante para entender a composição da 

experiência do indivíduo na obra de Funch e Ruffato porque não só elenca efeitos da 

constituição de um espaço que tem a cidade como referência (ainda que os shoppings 

sejam como um negativo do que é a cidade) como também permite estabelecer uma 

relação entre o modo como o indivíduo se comporta e as sensações que são projetadas 

nele. Em primeiro lugar, embora busquem retratar o caos urbano segundo algum tipo de 

articulação, as cidades criadas por Funch e Ruffato não são exatamente opostas ao 

shopping de Sarlo, visto como o paraíso da ordem. Há algumas semelhanças entre 

ambos. A mais clara delas diz respeito à instantaneidade da experiência. A ordenação do 

shopping tem o objetivo de provocar a alternância de sensações do indivíduo à medida 

que ele se desloca — uma se sobrepõe a outra na medida em que se troca de vitrines ou 

de lojas. Circular significa deparar-se com diversas imagens diferentes; 

consequentemente, acumula-se uma experiência a partir da interação com um espaço 

que é composto por múltiplas imagens, conforme acontece no livro e na série.  

No caso de Ruffato, o leitor de Eles eram muitos cavalos parece experimentar a 

São Paulo criada nas páginas do livro reproduzindo o mesmo zapping físico que Sarlo 

localiza nos centros comerciais. É o efeito de uma circulação orientada, que no caso dos 

shoppings provém dessa organização espacial e movimentação diante das vitrines — o 

zapping se dá tanto pelo deslocamento quanto pelo olhar. No livro, ele é construído pelo 

efeito de circulação oferecido ao leitor, ao ser conduzido pela leitura sequencial dos 

fragmentos. Porém, há uma importante diferença: percorrer a cidade de São Paulo nas 

páginas de Ruffato não é um programa livre de incertezas. O leitor é colocado diante de 

questões indigestas, como a violência e o anonimato, por exemplo. Além disso, o 

espaço urbano de Ruffato mostra, ao contrário do que ocorre no shopping, a 

inevitabilidade do imprevisto — embora curtos, os fragmentos estão repletos de 

peripécias narrativas, muitas vezes com um sentido negativo para a vivência das 

personagens, cujas histórias acabam expondo um contexto urbano de caos, violência, 

isolamento e desorientação no espaço. São exemplos a morte de um vizinho que o 

narrador revela no fim do fragmento 20 (2001, 43) após um longa meditação discursiva 

sobre a relação de amizade que eles poderiam ter desenvolvido entre si; a situação 

degradante vivida pela garota de programa no texto 58 (2001, 121), quando ela sonha 

em frequentar lugares diferentes e se relacionar com pessoas diferentes das quais revela 

estar na conclusão do trecho; e as reflexões de um homem que vaga pela cidade no 
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fragmento 62 (2001, 126) para fugir da infelicidade conjugal que o acomete há dez 

anos, cuja memória relaciona os espaços que ele ocupa às brigas com sua mulher.  

A semelhança entre a análise dos centros comerciais e as cidades das narrativas 

fica mais clara no caso de Funch. A Nova York criada pelo dinamarquês também 

oferece a seu observador uma experiência livre de incertezas, já que o ordenamento 

visual elaborado pelo fotógrafo elimina rastros de tudo que é destoante, e, assim, parece 

caracterizar um ambiente harmônico. O próprio Funch confirma que enxerga tal 

harmonia em sua obra:  

 

Eu vejo (o que compõe) Babel Tales como musical e (a série) como um 

musical. Um musical no sentido que parece que todos os que estão nas 

imagens pararam o que estão fazendo para participar de alguma coreografia 

predeterminada — para contar uma história, embora talvez seja uma 

(história) que não possa ser totalmente compreendida. Eles são musicais no 

sentido de que cada pessoa é como um instrumento, todos eles têm sons 

diferentes, mas, porque eles estão todos mais ou menos executando as 

mesmas ações, é como se eles estivessem tocando uma música juntos 

(FUNCH, 2013)25. 
 

Nesta declaração ao jornal online In the in-between, Funch evoca duas 

dimensões do seu trabalho — a seleção individual dos instantes-casuais e a composição 

geral da fotografia — e as compara a uma obra sinfônica, na qual cada parte é dotada de 

valor. Mas faz entender que a beleza de sua série está na apreciação do coletivo. Nessa 

linha de raciocínio, o efeito que Funch quer provocar com Babel Tales é decorrente do 

ordenamento visual, ou seja, da regulação do que será visto pelo observador. O 

shopping de Beatriz Sarlo também funciona de forma semelhante. Nas vitrines das 

lojas, o valor da mercadoria para os olhos é mais importante do que seu valor de uso, 

diz a argentina (2014, 06). Ou seja, a visão é o sentido que conduz a experiência nos 

shopping centers de Sarlo. 

Esta observação reforça a percepção de que existe uma relação entre experiência 

e visão. Para Silviano Santiago (2002), o olhar permite o narrador pós-moderno traduzir 

a experiência do indivíduo em uma narrativa. Sarlo compartilha deste raciocínio: em sua 

análise sobre a interação com a cidade, a visão opera como mecanismo mediador do que 

é experimentado. Tal relação aparece claramente em Eles eram muitos cavalos, quando 

                                                      
25 Original: “I see Babel Tales as both musical and as a musical. A musical in the sense that it seems 

everyone in the images has stopped what they are doing to participate in some predetermined 

choreography —  to tell a story, although perhaps it is one, which cannot be fully understood. They are 

musical in the sense that every person is like an instrument, they all have different sounds, but because 

they are all more or less performing the same actions, it’s as if they are playing a song together.” 
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Ruffato utiliza expedientes visuais para dar conta de descrever a cidade. Há um 

predomínio, ao longo dos fragmentos, da visão como o recurso que conduz as 

narrativas. Este é um elemento que aparece estreitamente relacionado à proliferação de 

pontos de vista sobre a cidade; são múltiplas visões divergentes que permitem que o 

leitor componha um panorama imaginário do espaço urbano. É dizer que a cidade é 

depurada pelos olhos das personagens, e o que se oferece ao leitor é uma vista de um 

ambiente contemporâneo conforme veem aqueles que o vivenciam na ficção. Ao mesmo 

tempo, o escritor formula, por meio da visão, efeitos de realidade na interação do 

indivíduo com o espaço. Trata-se de compreender as imagens criadas no livro como 

uma representação daquilo que experimentam aquelas personagens. É também a 

observação dos protagonistas anônimos em deslocamento que revela a sucessão de 

presentes heterogêneos, mostrando, por sua vez, que a soberania do presente como o 

tempo da ação é um dos mais importantes elementos da São Paulo das páginas do livro.  

A relação entre experiência e visão também aparece em Babel Tales, só que a 

mediação tem sentido diferente — ela parece manipular o sentido da experiência do 

indivíduo fotografado. Para entender esta observação é preciso perceber que tal relação 

na fotografia perpassa uma demanda contemporânea de transformar a imagem 

fotográfica em um mecanismo capaz de validar o fato vivido. Susan Sontag faz esta 

reflexão — ela identificou uma dependência crescente no fim dos anos 1970 da câmera 

fotográfica “como equipamento que torna real aquilo que a pessoa vivencia” (2004, 20). 

A disseminação da câmera provocou, segundo Sontag, uma compulsão de fotografar 

como se isso pudesse “transformar a experiência em si num modo de ver” (2004, 35). 

Em Sobre fotografia, ela escreveu: “A fotografia tornou-se um dos principais 

expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma aparência de participação” 

(2004, 21). Enquanto a câmera é capaz de validar a experiência, Funch mostra que o 

fotógrafo pode recriar a experiência registrada. Dessa forma, o que está indicado nas 

fotografias de Funch — o que é apresentado ao observador de suas imagens como 

representação de cidade —, não é o mesmo o que o próprio observador vivencia no 

cotidiano, ao menos não literalmente. As fotos do dinamarquês capturam cenas da rotina 

de uma metrópole, mas, ao mesmo tempo, o que se vê são simulações sobre aspectos 

concernentes à experiência do indivíduo, por exemplo, a simultaneidade criada por meio 

da sincronia dos fatos experimentados pela multidão. Assim, sua fotografia deixa de ser 

um mecanismo que valida a realidade para se tornar um emulador de uma experiência 

observada pelo artista ao olhar para o espaço urbano a fim de representá-lo.  
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Dessa forma, a composição de instantes em Babel Tales conduz o observador a 

experimentar efeitos diferentes daquilo que Sarlo (2014, 164) chama de a realidade da 

cidade. Considerando as três formas de apresentação artística da cidade proposta pela 

crítica argentina (2014, 164), o ordenamento visual imposto pelo dinamarquês conduz o 

observador de suas fotos a uma experiência de cidade que se baseia em um espaço tão 

irreal quanto o instante que ele cria. Isso acontece porque a Nova York das fotos de 

Funch se fundamenta em uma interseção da simulação da cidade (cuja origem é uma 

leitura particular do dinamarquês acerca da influência do tempo sobre o indivíduo) e a 

ideia de cidade (o espaço que o observador vê, que foi criado a partir de uma ordem 

imposta pelo fotógrafo). É neste sentido que Funch abre mão de uma fotografia de 

registro documental, da qual diz ao In the in-between (2013) não fazer questão26. A 

única possibilidade de dimensão documental da obra de Funch diz respeito às 

consequências da experiência que convergem para a interseção entre realidade, 

simulação e ideia de cidade: a sensação de simultaneidade, velocidade, aceleração, 

impessoalidade, etc.  

Ao buscar esta interseção, Funch põe em evidência ideia defendida por Sarlo 

(2014), Gomes (1994) e outros autores sobre a diferença entre a cidade e o discurso 

sobre a cidade. Quando Sarlo escreve que “não há cidade sem discurso sobre a cidade” 

(2014, 92) e “a cidade existe nos discursos tanto quanto em seus espaços concretos” 

(2014, 92), ela indica a possibilidade de que a cidade e o discurso sobre ela sejam 

diferentes.  

 

Ao se comparar a cidade escrita com a cidade real, a perspectiva não pode ser 

a de um controle realista inexorável. De todo modo, ainda diante de uma 

representação realista, trata-se de controlar não se a cidade real está captada 

adequadamente pela cidade escrita, mas o que significam os desvios entre 

uma e outra. O interesse da cidade escrita e seu poder de revelação ou de 

verdade passam pelos desvios tanto quanto pelos reflexos; estes, os desvios, 

indicam o modo pelo qual se pensa a cidade a partir de uma experiência ou a 

partir de um ideal de cidade, a partir de uma ordem literária (os gêneros 

realistas, a cidade do romance policial, a da ficção científica) ou prescritiva 

(os gêneros morais, as distopias e utopias). (SARLO, 2014, p.141) 

 

Neste trecho, Sarlo diz que a análise da constituição de uma cidade por uma 

narrativa não deve se preocupar em estabelecer se o resultado da obra se fundamenta em 

uma concepção realística ou não. O que se mostra importante é investigar o que se 

                                                      
26 Ver: “É para o espectador decidir que é real e o que é irreal — não é minha prerrogativa”. 

Trecho original: “It is for the viewer to decide was is real and what is unreal — it’s not my prerogative.” 
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apresenta como “reflexo” ou “desvio” entre a cidade e sua representação. Peter Funch 

parece concordar, quando diz que o que lhe interessa é o espaço intermediário entre o 

real e o irreal27 — outro indicativo de que o dinamarquês busca as interseções entre as 

três formas de apresentação artística da cidade. Sarlo afirma ainda que os desvios na 

representação da cidade são indicativos do que ela, de fato, representa. É como se Sarlo 

afirmasse que a manipulação do tempo como se observa em Funch, por exemplo, teria 

algo a dizer sobre a cidade. Como se as simulações do espaço urbano contivessem uma 

parte dele, se amparassem num recorte da realidade. 

É importante questionar se esta interferência do fotógrafo é uma representação 

do que o indivíduo experimenta ou se tem caráter prescritivo, apontando como desejaria 

que fosse a cidade. A primeira opção parece ser a de Funch, cujos efeitos de 

simultaneidade podem ser vistos curiosamente como “reflexos” da cidade, mesmo 

sendo criados a partir da manufatura dos momentos, o que poderia ser considerado um 

“desvio”. O mesmo acontece com o zapping criado por Ruffato: a fragmentação e os 

presentes heterogêneos de Eles eram muitos cavalos não parecem representar o ideal de 

cidade para o autor brasileiro; ao contrário, eles indicam aspectos com que o sujeito 

urbano lida na sua rotina, o que vai se configurar, segundo a crítica feita ao livro após o 

lançamento, como uma denúncia da impessoalidade na vida social da maior metrópole 

brasileira.  

O que também precisa ser discutido é até que ponto as metrópoles de Ruffato e 

Funch dão conta de oferecer ao leitor uma observação relevante da experiência da 

cidade real diante da superficialidade das relações que se estabelecem nos centros 

urbanos a partir das mudanças nas configurações do tempo e do espaço. David Harvey 

pontuou esta questão: “A implicação geral é de que, por meio da experiência de tudo — 

comida, hábitos culinários, música, televisão, espetáculos e cinema — hoje, é possível 

vivenciar a geografia do mundo vicariamente, como um simulacro” (2014, 271). Por 

simulacro, Harvey entende um “estado de réplica tão próxima da perfeição que a 

diferença entre o original e a cópia é quase impossível de ser percebida” (2014, 261). 

Portanto, as cidades e os personagens de Peter Funch e Luiz Ruffato dão conta de 

representar o que o indivíduo vivencia em São Paulo, Nova York e outras metrópoles 

contemporâneas internacionais? A simulação dos efeitos de uma experiência de cidade 

                                                      
27 Ver: “Eu não me importo com as classificações de ‘real’ ou ‘irreal’. É o espaço intermediário que me 

interessa”  

Trecho orginal: “I don’t care about the classifications of ‘real’ or ‘unreal’. It is the in-between space that 

interests me.”  
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substitui a própria experiência? O simulacro é uma forma de consumir a cidade e suas 

disfunções, seus fragmentos e suas simultaneidades, seus deslocamentos e suas 

acelerações, sem estar nela, projetando a atenção do espectador sem sua presença, sua 

dimensão espacial? 

A leitura de Eles eram muitos cavalos e Babel Tales não pode ser normativa ao 

tentar responder estas questões, o que reduziria as possibilidades de estabelecer uma 

análise crítica sobre o potencial das obras de conduzir ao questionamento, inclusive para 

outros aspectos que aqui não foram abordados. São questões que não se esgotam nesta 

análise, mas que permanecem como possíveis caminhos para uma investigação crítica 

sobre o tema. No entanto, é importante perceber que tanto o livro quanto a série 

cumprem com desenvoltura o papel de representar o que pode ser a experiência do 

indivíduo nas metrópoles contemporâneas diante das rupturas causadas pela nova 

configuração do espaço e do tempo. Dessa forma, o escritor e o fotógrafo acrescentam 

ao observador perspectivas da cidade que ele talvez não esteja acostumado a ver. Ao 

que parece, tais perspectivas atestam efeitos da cidade real sobre a vida do indivíduo e 

também operam como uma forma de alerta contra uma eventual experiência individual 

automática, na qual o indivíduo não percebe o que está vivenciando. Pode se configurar 

também numa espécie de recusa da cidade que se lhe apresenta — quando a 

representação da experiência provoca não apenas clareza sobre aquilo que a cidade 

parece impor como também apresenta a possibilidade de não aceitá-la do jeito que se 

constitui.  

Por outro lado, por mais hábeis que sejam o escritor e o fotógrafo, por mais 

ampla que seja a ressonância de seus trabalhos, converter a experiência observada em 

narrativa é limitá-la ao que pode ser simulado ou ordenado. Disso, ninguém escapa. O 

que parece ineficaz é buscar uma representação de cidade simulada que neutralize os 

efeitos frustrantes da vida caótica da metrópole e reduza a desorientação diante do caos. 

Em caso de avanços nesta direção, atitudes como a exploração da continuidade diante 

do aspecto fragmentário podem ter uma dimensão catártica ou até mesmo artificial, sem, 

no entanto, problematizar a questão da experiência do indivíduo. Sontag enxerga os 

contornos deste caminho, no qual a proliferação das representações afeta a 

sensibilidade. “A onipresença das fotos produz um efeito incalculável em nossa 

sensibilidade ética. Ao munir este mundo, já abarrotado, de uma duplicata do mundo 

feita de imagens, a fotografia nos faz sentir que o mundo é mais acessível do que é na 

realidade” (2004, 34). O pensamento de Sontag soa como alerta para eventual 
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esvaziamento da experiência de cidade decorrente da proliferação de imagens — porém, 

o que se observa é que as obras de Funch e Ruffato se somam às imagens e os relatos 

sobre a cidade ao mesmo tempo em que apontam, como já havia feito a crítica 

americana, para a possibilidade de esvaziamento da experiência por meio da 

proliferação de imagens. Nesse sentido, as narrativas seriam capazes de ampliar a 

capacidade de experiência do indivíduo. É o que acontece quando escritor e fotógrafo 

expõem o anonimato e a invisibilidade nas cidades, ao problematizá-los enquanto temas 

de suas obras. 

Naturalmente, evitar o esvaziamento da experiência demanda uma atuação 

intencional do artista. Fazer com que o leitor e o observador se deem conta da saturação 

de imagens é um movimento que precisa ser conduzido. De certa forma, é o que Peter 

Funch faz com o efeito de simultaneidade ao desenvolver a sincronia dos instantes. Ou 

o que Ruffato propõe ao guiar o leitor por um zapping literário. O que a leitura de Eles 

eram muitos cavalos e a apreciação de Babel Tales mostram, por fim, é que deparar-se 

com novas experiências pode reforçar experiências antigas. Interagir com as obras é 

perceber que as cidades criadas pelo escritor e pelo fotógrafo não são (nem querem ser) 

representações fieis, como uma imagem refletida em um espelho, da São Paulo lá fora, 

ou da própria Nova York, e o choque da experiência pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas maneiras de olhar para a cidade. Fato que pode ser 

potencializado na pós-modernidade se as narrativas derem conta de representar a 

expansão do tempo presente como agente da vida na cidade, caso de Ruffato e Funch. 

Afinal, a experiência dos indivíduos (ao vivenciar, experimentar, ocupar, sentir, 

percorrer a cidade e extrair dela algum significado) contemplada pelo artista que busca 

representar a cidade por meio de narrativas não deixa de ser uma observação particular 

da realidade, um ponto de vista individual que é expandido a fim de compor o todo 

cotidiano do ambiente urbano. 
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ANEXO 

 

Figura 1 - Smoking Smokers 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Hommage a Ellis 
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Figura 3 - Latte Revolution 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Posing Posers 

 

 

 

 



 
 

117 

 

 

Figura 5 - Moving Matters 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Two to Tango 
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Figura 7 - Red Rush Redux 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Under Hat 
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Figura 9 - Memory Lane 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Screaming Dreamers 
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Figura 11 - En Passant 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Care Taker 
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Figura 13 - Informing Informers 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Stalemate 
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Figura 15 - Enforcing Enforcers 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Loving Lovers 
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Figura 17 - Juvenile Bliss 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Hommage a Fischer 
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Figura 19 - Observers Observing 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Blood Code 
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Figura 21 - Emperic Empire 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Red Rule 
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Figura 23 – Pattern Recognition 

 

 

 


