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RESUMO 

ENTRE RUÍNAS E FARRAPOS: SOBRE A IM/POSSIBILIDADE DA MEMÓRIA DOS 

VENCIDOS NA CIDADE DOS LOUCOS 

Esta pesquisa tem como objeto a memória dos vencidos presente na história das instituições 

psiquiátricas da cidade de Barbacena, comumente conhecida como a Cidade dos Loucos. A 

reflexão crítica em torno do respectivo objeto ocorre fundamentada em Walter Benjamin. 

Ele parte de uma perspectiva dialética da história que delimita o contexto de produção 

documental da memória demarcada por elementos culturais e de barbárie. A produção e a 

circulação dessa memória pela produção documental conduzem a uma problematização 

sobre as im/possibilidades de acesso e a predominante disposição da memória na forma-

mercadoria. Ela ganha uma singularidade no objeto analisado, pois está circunscrita pelo 

emblema da violência e do aniquilamento em que foram submetidos os internos dos 

manicômios de Barbacena e amplamente denunciados pelos meios comunicativos. Para uma 

compreensão aprofundada desse fenômeno procuramos tensionar os seguintes pontos que 

traduzem a pesquisa e que também são apresentados por Benjamin para a descrição da 

modernidade: a cidade, o poeta-alegorista, o declínio da experiência e a narrativa capturada 

na forma-mercadoria. Embora não possuam uma relação causal esses elementos apresentam, 

por meio do método constelacional, referências fundamentais do indivíduo com a história, 

revelando os aspectos solidificados e mutáveis na formação das faculdades mnemônicas e 

nos processos de atrofia da experiência que aparecem nos relatos dos vencidos sob a forma 

de ruínas e de farrapos. Esse método possibilita uma contraposição à visão progressista da 

história de modo que as realidades do passado não se encontram ultrapassadas, mas 

permanecem manifestas nas contradições materiais e de ameaça à vida presentes na 

sociedade. Essa história possui como cenário o ambiente urbano em que há os 

empreendimentos de domínio da burguesia e de resistência das classes populares. Nesse 

âmbito, a tarefa da crítica em relação a im/possibilidade da memória se desvela pelo perigo 

da sua captura pela vivência dos choques (Chockerlebnis), ou seja, por um enquadre estético 

em detrimento da práxis política do não-esquecimento. O não-esquecimento, que caracteriza 

a experiência (Erfahrung) no sentido estrito de faculdade da memória involuntária, 

diferencia-se das vivências (Erlebnis) que são demarcadas pela memória voluntária. A 

propagação dessas memórias pelas vias informacionais e a sua reprodução em massa se 

traduzem em certos momentos pela manifestação regredida dos afetos e não representa um 

posicionamento político diferenciado em relação à loucura e às violências relatadas. Pelo 

contrário, a circulação dessas memórias traz um desafio, pois as reproduções em massa das 

memórias voluntárias podem retirar o potencial revolucionário da memória que é amortecido 

pela relação entre capital e trabalho sintetizada na forma-mercadoria e nos processos de 

fetichismo e de reificação. Entretanto, ao mesmo tempo se aventa a tarefa do não-

esquecimento dessas memórias através de elementos de resistência que podem ser 

percebíveis e explorados pelo poeta-alegorista, o qual capta a potencialidade da mercadoria 

para além do seu consumo compulsivo. Sua tarefa poética encontra-se em despertar para um 

mal-estar político diante das condições que um dia exilaram a loucura do espaço urbano e 

validaram as práticas de tratamento presentes na Cidade dos Loucos. 

 

Palavras-chave: Walter Benjamin; Psicologia Crítica; Experiência; Mercadoria; Barbacena.  
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ABSTRACT 

BETWEEN RUINS AND TATTERS: ON THE IM/POSSIBILITY OF THE 

MEMORY OF THE VANQUISHED IN THE CITY OF CRAZY 

This research has as object the memory of the vanquished present in the history of the 

psychiatric institutions of the city of Barbacena, commonly known as the City of the Crazy. 

The critical reflection on the respective object is based on Walter Benjamin. It starts from a 

dialectical perspective of history that delimits the context of documentary production of 

memory demarcated by elements of culture and barbarism. The production and circulation 

of this memory through documentary production leads to a problematization of the 

(im)possibilities of access and the predominant disposition of memory in the commodity-

form. It gains a singularity in the analyzed object, since it is circumscribed by the emblem 

of violence and annihilation in which the inmates of the asylum of Barbacena were submitted 

and widely denounced by the communicative means. For an in-depth understanding of this 

phenomenon we try to stress the following points that translate research and which are also 

presented by Benjamin for the description of modernity: the city, the poet-allegorist, the 

decline of experience and the narrative captured in the commodity-form. Although they do 

not have a causal relation, these elements present, through the constellational method, 

fundamental references of the individual with history, revealing the solidified and mutable 

aspects in the formation of the mnemonic faculties and in the processes of atrophy of the 

experience that appear in the reports of the vanquished under the form of ruins and tatters. 

This method enables a counterposition to the progressive view of history so that the realities 

of the past are not outdated but remain manifest in the material contradictions and of life-

threatening present in society. This story has as scenario the urban environment in which 

there are the enterprises of mastery of the bourgeoisie and resistance of the popular classes. 

In this context, the task of criticizing the im / possibility of memory is revealed by the danger 

of its capture by the experience of shocks (Chockerlebnis), that is, by an aesthetic framework 

to the detriment of the political praxis of non-forgetting. Non-forgetting, which characterizes 

the experience (Erfahrung), is the strict sense of the faculty of involuntary memory, differs 

from the experiences (Erlebnis) which are demarcated by voluntary memory. The 

propagation of these memories by the informational ways and their mass reproduction are 

reflected in certain moments by the regressed manifestation of the affections and does not 

represent a differentiated political positioning in relation to the madness and the reported 

violence. On the contrary, the circulation of these memories brings a challenge, since the 

mass reproductions of voluntary memories can remove the revolutionary potential of 

memory that is cushioned by the relation between capital and labor synthesized in the 

commodity-form and in the processes of fetishism and reification. At the same time, 

however, the task of not forgetting these memories through elements of resistance can be 

perceived and exploited by the poet-allegorist, who captures the potentiality of the 

commodity beyond its compulsive consumption. His poetic task lies in awakening to a 

political malaise in the face of the conditions that once exiled the madness of urban space 

and validated the treatment practices present in the City of the Crazy. 

 

Keywords: Walter Benjamin, Critical Psychology, Experience, Commodity, Barbacena. 
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INTRODUÇÃO 

 

No entrecruzamento de tempos homogêneos, 

a ruína é o indício insólito de sua própria redenção, 

constante em meio à impermanência e às mutações. 
 

Olgária Matos, O Sol triste das ruínas 

 

A relação que estabelecemos com o objeto desta pesquisa, memória dos vencidos via 

história da loucura na cidade de Barbacena/MG, remonta ao ano de 2004 quando residíamos 

naquele município e tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco do processo de 

desospitalização e de fundação de algumas casas terapêuticas como alternativa à reclusão 

dos sanatórios e dos manicômios. Desde a infância ouvíamos casos de pessoas que não 

batiam bem da cabeça e tinham que ficar internadas nesses hospitais. Essas pessoas, por 

serem diferentes e terem um pouco de tristeza demais ou agressividade incontida, passavam 

meses para recuperar a sanidade e talvez voltarem ao vínculo familiar. Na leitura de autores 

mineiros como Guimarães Rosa e Fernando Sabino, encontrávamos uma referência direta à 

história da cidade com suas questões políticas e com seus alienados1. Talvez, essa tenha sido 

a nossa primeira imagem de Barbacena como uma cidade que tinha como marca principal 

seus loucos e somente isso. 

Ainda que essa relação seja muito limitada, certamente diz de algo marcante para a 

história da cidade e da atividade na qual ficou mais conhecida: a de ser referência em 

tratamento psiquiátrico. A presença de vários desses tipos de estabelecimentos destinados 

ao tratamento psiquiátrico em Barbacena ganha repercussão para a construção de uma 

característica marcante da cidade. Obviamente que existem outras dimensões próprias como 

a de Cidade das Rosas, a que recebeu um contingente significativo de imigrantes italianos, 

os revanchismos políticos entre os Andradas e os Bias Fortes, ou ainda, a participação de 

habitantes no processo da Inconfidência Mineira (Duarte, 2009)2. A visita a uma cidade pode 

                                                

1 Os textos dos autores citados que fazem referência a Barbacena são O grande mentecapto de Fernando Sabino 

(1979/2005) e o conto Sorocô, sua mãe, sua filha presente em Primeiras estórias de Guimarães Rosa 

(1962/2001). No Capítulo 2 retornaremos as duas histórias como um dos elementos que constitui a cidade. 
2 Um recorte histórico pormenorizado da história de Barbacena e do tratamento psiquiátrico encontra-se na tese 

de doutorado De “Ares e Luzes” a “Inferno Humano” – Concepções e práticas psiquiátricas no Hospital 

Colônia de Barbacena: 1946-1979. Estudo de Caso, da Professora Doutora Maristela Nascimento Duarte, do 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Muitos pontos 

apontados pela pesquisadora servirão de embasamento contextual para situar o nosso objeto de pesquisa. 
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ser feita de inúmeras maneiras e defini-la somente a um aspecto incorre em uma delimitação 

imprópria de descrição das suas múltiplas faces. Contudo, a escolha de uma dimensão 

possibilita-nos aprofundar os meandros de um demarcador que extrapola o habitante da 

cidade e percorre o imaginário dela. Seria talvez um dos primeiros indícios para a 

investigação do nosso objeto? Poderíamos pensar em como esse imaginário favorece e, ao 

mesmo tempo, é entrave na aproximação com os envolvidos que deram notoriedade à cidade.    

No caso de Barbacena, a Cidade dos Loucos, mostra uma face imprecisa de redução 

dessa multiplicidade, mas é algo que a demarca significativamente. Os loucos fornecem uma 

visão sobre os seus prédios e sobre a sua história. Ir a Barbacena, em certo sentido, significa 

visitar a terra dos doidos3. A imagem que se constrói é a de que “quem não possui a sanidade 

é capaz de nunca mais voltar e ficar preso em um de seus hospitais”. Entretanto, o que seria 

sanidade? Quais seriam as arbitrariedades que a delimitam? O dos loucos traduz uma 

característica, algo de pertencimento e que diz da coisa mediante as impressões históricas 

despertadas. Muitos dos relatos orais, das fontes jornalísticas e históricas ajudaram na 

construção da Cidade dos Loucos. 

O período em que residimos em Barbacena marca a etapa em que conhecemos a vida 

religiosa na Igreja Católica. Nessa fase, a instituição religiosa compartilha parte das 

instalações com as atividades desenvolvidas por um centro de acolhimento dos moradores 

das residências terapêuticas e ex-internos dos hospitais psiquiátricos de Barbacena. Seria um 

primeiro entrelaçamento da nossa história de vida com o desvelar da mítica construção da 

loucura que marca a história da cidade? Outros momentos foram também significativos 

como o das visitas às casas dos ex-internos dos hospitais psiquiátricos, a ajuda no processo 

de mudança das casas. Também era oportuna a escuta de histórias sobre as dificuldades de 

fechar contratos de aluguel e boicotes aos moradores que não se encontravam mais entre os 

limites dos muros dos hospitais, mas tentavam integrar-se ao cotidiano da cidade. 

  Grande parte dessas resistências e dos medos em relação ao louco encontramos na 

história, nas configurações culturais, científicas e econômicas que demarcam o nosso 

funcionamento social.  A palavra loucura reúne em seu interior tipos e características de 

pessoas díspares dos padrões e das condutas aceitáveis socialmente. Ela se encontra na 

antítese do sujeito moderno ideal: racional, equilibrado e condicionado aos padrões políticos 

                                                

3 As expressões Cidade dos Loucos ou Terra dos doidos correspondem a duas expressões coloquiais para 

denominar a cidade de Barbacena. Optamos por trabalhar Cidade dos Loucos devido a proposta de refletir os 

entraves de acesso a produção memorialística que esbarram com os contornos da cidade e as dimensões que 

ganha no cenário nacional mediante as notícias vinculadas pelos meios midiáticos.  
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e sociais. Assim, nos séculos XIX e início do XX, a Psiquiatria e a Psicologia ganham o 

status de conhecimento com técnicas capazes de reconhecer e de intervir nos sinais e nos 

sintomas da loucura, comumente denominada como doença mental (Duarte, 2009). Esse 

processo fundamenta a gênese da História das Instituições Psiquiátricas e das formas 

disponibilizadas de tratamento das doenças mentais que encontram ressonância na 

estruturação de práticas de isolamento social, de contenção e de controle dos que eram 

enquadrados em tais morbidades. 

Durante a continuidade do processo de formação acadêmica, na graduação de 

Filosofia, realizada na Faculdade Arquidiocesana de Mariana (FAM), tomamos como um 

dos significativos legados dessa época as reflexões sobre a verdade e, consequentemente, 

sobre as estruturas do conhecimento que estão suscetíveis ao movimento da história. De 

modo mais emblemático fica desse período os estudos dos pesquisadores do Instituto de 

Pesquisa Social. Esse Instituto inicialmente funcionou na cidade de Frankfurt, na 

Alemanha4, e seus pensadores são denominados nas ciências humanas e sociais como 

teóricos críticos da cultura. 

Em 2009 iniciamos a graduação de Psicologia na Universidade Federal de São João 

Del-Rei (UFSJ) e ao retorno profícuo de discussões sobre as relações saúde-doença, sujeito-

objeto, subjetividade-política, erro-acerto, entre outras. A proximidade com as discussões 

filosóficas e sociológicas torna-se necessária para uma crítica acurada da validação do 

conhecimento e da ciência psicológica (Crochík, 1999). Novamente, a temática da loucura 

aparece e no curso constrói-se uma crítica ao saber psiquiátrico. Em sala de aula discutíamos 

os processos sobre a conduta médica e sobre o isolamento institucional, os quais se 

interconectam e são os fundamentos para justificar a existência dos hospitais psiquiátricos 

(Goulart & Durães, 2010). Dentro das análises históricas da Instituição Psiquiátrica é 

essencial uma crítica sobre as formas terapêuticas aplicadas dentro do saber médico, 

estruturado na lógica de reduzir o sofrimento psíquico à esfera individual (Crochík, 1998). 

                                                

4 Denominam-se comumente os pesquisadores sociais Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer e 

Herbert Marcuse como representantes da Escola de Frankfurt. Partindo das reflexões de Olgária Matos (1989), 

a referência, apesar de ser amplamente utilizada, pode ser questionada pelo fato do termo não ter sido 

empregado pelo próprio grupo e desses pensadores se diferenciarem em algumas de suas análises sociais. O 

ponto em comum dos teóricos é a crítica à estrutura social partindo das contribuições da filosofia marxista e 

da psicanálise freudiana. Esses teóricos fazem parte de uma geração profícua e fecunda da teoria crítica que 

encontra diálogos na contemporaneidade com os trabalhos de Habermas, Axel Honneth, Ina Kerner, entre 

outros (Nobre, 2012). No contexto brasileiro, reconhecemos Olgária Matos, Jeanne Marie Gagnebin, Kothe, 

Sérgio Paulo Rouanet, Michael Löwy, Aléxia Bretas, José Leon Crochíck, Rodrigo Duarte, Verlaine Freitas e 

outros que continuam os debates atuais sobre as questões que movimentam a teoria crítica.    
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A dimensão da crítica na pesquisa científica, de acordo com a perspectiva teórica 

adotada nesta dissertação, pode se dirigir à Psicologia sobre os seguintes aspectos: primeiro, 

como revisão e análise das teorias científicas que criam um hiato entre indivíduo e sociedade 

(como, por exemplo, as teorias dentro da Psicologia que responsabilizam o indivíduo pelo 

seu sucesso ou seu fracasso social, ou ainda, a compreensão de que o sofrimento psíquico é 

resultante das estruturas individuais, no desequilíbrio biológico de um dentro da espécie); 

segundo, como dimensão adaptativa dessas teorias que mascaram uma realidade debilitada; 

terceiro, como mito da ciência neutra e imparcial que no início do século XX tinha sua 

expressão forte nas doutrinas positivistas. Esses aspectos caracterizam uma Psicologia que, 

predominantemente, insiste nas práticas acadêmicas e científicas que se negam a discutir os 

aspectos políticos e éticos das pesquisas realizadas e camuflam a barbárie com uma 

perspectiva progressista dos avanços científicos5. 

Os hospitais psiquiátricos crescem atrelados a uma assimilação acrítica dos conceitos 

fundadores e das técnicas da Psiquiatria. De modo genérico, dentro desse modelo, assiste-se 

a uma prática médica que, sob a égide da necessidade de tratamento para os doentes mentais 

e detentora de um suposto saber científico, comete atrocidades e justifica violências. Por trás 

da falsa ideia de saúde mental, há a prática de tratamentos que conduzem à deterioração e à 

segregação dos submetidos6. A ciência psiquiátrica, fundamentada em paradigmas 

biológicos, fornece ao médico um status capaz de conferir-lhe formas de categorização e 

consequente explicação funcional das doenças mentais e, assim, ela identifica os anormais 

                                                

5 Importante situar a forma como se articula a crítica de acordo com as leituras realizadas dos teóricos que 

fundamentam esta dissertação, pois o uso de tal terminologia incorre no risco de esgotamento mesmo de sua 

base, posto que, em nossos dias, temos várias teorias e metodologias dentro do campo das Ciências Humanas 

e Sociais se definindo críticas. Entretanto, é muito precário pensar em um status crítico para teorias que 

negligenciam as bases materiais da sociedade. Algumas afirmam a constituição de algo diferente do que está 

hoje sem uma análise pormenorizada do modo de produção atual e uma naturalização das estruturas sociais 

como se fosse impossível uma sociedade para além do capitalismo. 
6 Sobre a história da Psiquiatria e da Loucura, destaca-se o estudo de Michel Foucault em História da Loucura 

na Idade Clássica (1964/2006) e as críticas à estrutura de contenção do doente mental e de todos que 

apresentavam risco à ordem social estabelecida. A loucura nem sempre esteve ligada ao distúrbio mental. No 
período clássico dos gregos e no período medieval, estava referida a determinadas práticas artísticas e 

experiências religiosas. A modificação da loucura como um problema social é algo nascedouro da filosofia 

moderna, em especial, a cartesiana que bane os erros, as fantasias e o engano da experiência da verdade, à 

estruturação de um sistema jurídico com consequente contenção dos anormais em um hospital. A Psiquiatria 

como prática médica nasce como uma ciência normativa e de controle. O saber médico será o validador para 

os grandes hospitais e manicômios. É importante trazer essa história para a nossa pesquisa. Ela nos possibilita 

situarmo-nos dentro de um referencial histórico maior que é o nascimento e a estruturação do hospital 

psiquiátrico. Contudo, não nos deteremos em detalhes de tal história, pois essa temática não se constitui como 

foco de nosso objeto. O ponto central de nossas investigações se dedica à questão da produção da memória 

demarcada pelas experiências de trauma e, no caso específico, dos internos dos manicômios de Barbacena, 

mediante uma análise das formas como circula a sua famosa expressão de Cidade dos Loucos. 
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da sociedade (Duarte, 2009). Esse movimento é importante para que a Psiquiatria seja 

reconhecida como um saber médico e imponha-se como uma prática necessária para o 

cuidado do indivíduo alienado dos conflitos sociais, uma vez que no discurso psiquiátrico a 

cultura e o indivíduo estão integrados em um processo de hierarquização natural 

(Crochík,1998). 

Na tradição dos tratamentos psiquiátricos no Brasil, Barbacena se junta aos vários 

complexos hospitalares, como o primeiro do Brasil denominado Hospital Dom Pedro II, e 

outros como a Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá no Rio de Janeiro; em São Paulo, 

a Colônia e Hospitais do Juqueri e o Hospital Psiquiátrico São Pedro no Rio Grande do Sul 

(Duarte, 2009). Cada qual marca a história do país. São referências no tratamento 

psiquiátrico e, em algum momento, são denunciados por crimes contra os direitos humanos. 

No caso específico de Barbacena, em especial do Hospital Colônia7, sua visibilidade nesse 

campo ocorre com as denúncias nos meios comunicativos de jornais como o Cidade de 

Barbacena nos anos de 1940, o Estado de Minas nos anos de 1950 e, a de maior repercussão, 

a reportagem intitulada Hospício de Barbacena: a sucursal do inferno da Revista O Cruzeiro 

de 1961, além do filme Em nome da razão, de Helvécio Ratton (Vidigal & Ratton, 1979). 

Através das imagens e das notícias jornalísticas, a sociedade toma conhecimento das 

atrocidades cometidas dentro da Instituição Psiquiátrica com a divulgação da situação de 

internos mantidos em condições degradantes (Duarte, 2009). A repercussão nos meios 

jornalísticos e sociais seria uma das razões de conceder o título infame à Barbacena de 

Cidade dos Loucos? 

Recentemente, no ano de 2016, como profissional de saúde mental dentro do Centro 

de Apoio Psicossocial – CAPS – da cidade de Conselheiro Lafaiete/MG, reencontramos os 

entraves concernentes aos processos de intervenção psicossocial em relação aos usuários do 

serviço, principalmente na resistência velada da comunidade e das famílias “com quem tem 

um funcionamento social diferente”. Embora tenhamos um esforço considerável na 

proposição de novas formas terapêuticas para o tratamento dos transtornos mentais, é 

                                                

7 O Hospital Colônia de Barbacena, o mais conhecido da cidade, ao longo de sua história passou por uma série 

de denominações de acordo com as políticas de saúde adotadas na época. Em seu início, temos a Assistência a 

Alienados de Minas Gerais; depois, Hospital Colônia de Barbacena, em que se vincula primeiramente à 

Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica (FEAP), em fins da década de 60 no século XX; e, por fim, 

denomina-se de Centro Hospitalar Psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) 

no final dos anos 70 do mesmo século até a presente data de escrita deste trabalho (Magro Filho, 1992; Duarte, 

2009). Nessa última etapa, o hospital passa por profundas reformas e revisões das modalidades de atendimento 

psiquiátrico com a tentativa em adotar intervenções de mudança no tratamento com ênfase na preservação dos 

laços sociais do atendido pelo serviço de saúde. Ao longo desta dissertação a ênfase dada será a de Hospital 

Colônia de Barbacena pela qual a instituição ficou mais conhecida. 
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necessário pensar o quanto que a mudança das estruturas de funcionamentos dos serviços de 

saúde e a implementação das reformas representam uma transformação significativa sobre a 

forma como lidamos com a loucura e com os usuários dos serviços de saúde mental. 

Constantemente desponta em nossas reflexões dúvidas sobre se é possível uma modificação 

na relação com a loucura sem uma crítica ao modo como manifesta a nossa estrutura social, 

em especial, a relação com o capital e a sua circulação como mercadoria nas esferas público-

privada através das indústrias farmacêuticas, como também da forma como se retrata a 

história nos veículos midiáticos e nos espaços de preservação dessa história. Um 

questionamento que lançamos é se essas atuais manifestações e condutas sobre a loucura 

seriam apenas o sempre-igual sob o invólucro de novas formas. 

A motivação para a construção desta pesquisa no Programa de Mestrado em 

Psicologia da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) ocorre com o interesse pela 

investigação sobre a dimensão social da memória, mais especificamente, de uma situação 

próxima dos nossos estudos que são as experiências da loucura em Barbacena como modo 

de entrelaçar esses dois campos com uma crítica às violências relatadas sobre os hospitais 

da cidade. A memória dos vencidos se imbui de um caráter revolucionário e de resistência 

nas denúncias às possíveis capturas dessa história pelo retraimento dos afetos de 

condescendência com o sofrimento sem um posicionamento político. Essa história relatada 

desvela o subterrâneo do entrelaçamento do objeto de estudo dessa dissertação com a nossa 

trajetória acadêmica demarcada por uma crítica profunda às construções de loucura e à 

patologização de determinados tipos sociais que não condizem com a ordem social 

estabelecida de funcionamento da cidade e do modo produtivo capitalista. O percurso por 

Barbacena como a Cidade dos Loucos ocorre mediante uma crítica a essa visão que é objeto 

de interesse nos meios jornalísticos, nos documentários e nos livros como, por exemplo, o 

Holocausto brasileiro, da jornalista Daniela Arbex (2013), que ganhou notoriedade nacional 

e fez reavivar em vários meios o conhecimento das situações ocorridas dentro do Hospital 

Colônia de Barbacena. Essa crítica é fundamental para a problematização acerca da 

im/possibilidade de acesso à memória dos vencidos sob a face dos internos dos hospitais 

psiquiátricos. Trata-se de uma das múltiplas configurações da pesquisa sobre o caráter social 

de como a memória dos loucos é propagada e é referência da característica de uma cidade, 

bem como as suas formas de reabilitá-la diante do seu caráter traumático e catastrófico, 

conforme temos conhecimento. Diante dessa condição, um questionamento a ser lançado é 
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o seguinte: em que lugar a memória – fragmento das ruínas da história e farrapos dos 

produtos culturais – demarca um posicionamento político de resistência ao esquecimento? 

As reflexões sobre o objeto dessa pesquisa se sustentam em torno dos escritos de 

Walter Benjamin, principalmente nas suas análises sobre história e memória. Para Adorno 

(1950/1998), Walter Benjamin é o filósofo em quem as particularidades das experiências 

subjetivas são constelações do universal da espécie humana que transitam pela história. Ele 

toma a história com certa sensibilidade e com um cuidado peculiar de quem admira o jogo 

de xadrez sobre o qual desenvolve os fatos históricos. Para Kracauer (1928/2009), seu 

material de trabalho por excelência é o que passou (p. 285), pois sabe que o conhecimento 

sobre o ser humano nasce das ruínas (p. 285).  As reflexões benjaminianas sobre a memória 

dos vencidos, dos mortos ou dos oprimidos estão presentes em uma historiografia que possui 

críticas a uma visão mítica dos processos históricos marcados pela égide do progresso 

(Tiedemann, 1982/2009). A articulação de uma crítica progressista da história com a 

pesquisa em torno da memória permite-nos sustentar, nesta dissertação, um posicionamento 

político que procura denunciar que o mero referenciar a história da Cidade dos Loucos e, 

consequentemente, a memória dos vencidos pode reafirmar situações de violência e de 

esquecimento que não estão ultrapassadas das atuais condutas científicas e políticas. Diante 

do progresso, pode ocorrer o entorpecimento dessas memórias em novas formas capturáveis 

pelas forças sócio históricas que um dia excluíram a loucura da cidade. Embora a visão que 

possuímos de Barbacena seja marcada por seus loucos, e que essa história seja amplamente 

divulgada e ganhe valorização pelos circuitos culturais, isso não significa uma superação das 

situações anteriores. Essa alteridade é aceita até o momento em que a loucura não coloca 

em risco a circulação da mercadoria e o modo produtivo, ainda que tenham se apropriado 

das histórias da Cidade dos Loucos. O progresso nesse aspecto pode esconder as fraturas e 

a potência do silêncio da memória dos loucos. A proposta de construir a crítica nesse nível 

possibilita-nos situarmos sua importância no confronto da forma como temos acesso à 

memória e às estratégias utilizadas na sua difusão e na sua circulação no espaço urbano. 

A tarefa da crítica em Walter Benjamin parte como uma reflexão em torno dos 

documentos produzidos e da apropriação dos mesmos de acordo com as necessidades da 

nossa época. A crítica se mostra na insatisfação com relação a essa captura dos documentos 

pelos meios de propagação da cultura. O crítico vê na cultura a razão do mal-estar e o 

incômodo que irradia dessa condição.  Nesse processo, não basta traduzir simplesmente pelo 

julgamento o fato de os relatos serem verdadeiros ou falseados, mas sim as formas como são 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

8 | 

transmitidos e a sua significação de acordo com os interesses do modo como se organiza a 

vida e a produção social8. Essa relação, segundo Gagnebin (1980), não possui uma 

imediaticidade entre o passado e o presente de modo a despertar um movimento de 

identificação entre o que aconteceu ou o que nos é relatado e a forma como os documentos 

produzidos agitam os nossos afetos e nossas ações no âmbito político. Aliás, para Benjamin 

(1940/2012), é um problema identificar uma verdade atual entre o passado e o presente 

partindo da história compreendida como o desenrolar da sucessão temporal dos fatos. Os 

documentos em que se reúnem as memórias traumáticas, torna-se precário nessa 

historiografia em que se busca estabelecer elementos comuns da experiência entre os que 

viveram e os que tomam conhecimento das catástrofes, como se a tarefa sobre os relatos 

memorialísticos tivesse seu valor em simplesmente afirmar, no estado atual, a identificação 

do quanto sofreram. Essa incerta relação se camufla nas situações em que as memórias 

sofrem deterioração pela sua difusão como mercadoria. Pensando na dimensão dessa 

memória, debruçamo-nos sobre a problemática de como acessá-la diante das narrativas de 

catástrofes e de situações traumáticas contidas nos documentos e nos relatos, ainda que os 

testemunhos sejam marcados sob o signo de seu colapso e de sua impossibilidade 

(Seligmann-Silva, 2008, p. 67) diante da violência sofrida. Trata-se de uma história 

provocadora de mal-estar e cheia de ambiguidades, consequência da tensão gerada pelas 

práticas de violência dentro da Instituição Psiquiátrica e das variadas versões de reconstrução 

dos fenômenos históricos que estão reunidas nas narrativas em torno da cidade. 

Em certo aspecto o resgate memorialístico marcado pela catástrofe encontra sua 

dificuldade inicial com o que é inenarrável. Diante da natureza da experiência há um duplo 

problema que se revela em um plano, por parte de quem retorna como um sobrevivente da 

experiência, pelo entrave do dizer e, em outro plano, para os que leem e entram em contato 

com essas histórias, pela dificuldade no reconhecimento da magnitude dessas catástrofes 

                                                

8 Seligmann-Silva (2010) destaca que para Benjamin a crítica é um medium-de-reflexão que atravessa uma 

revisão das teorias do conhecimento como as que elegiam um desenvolvimento linear da história e retoma as 
questões principais da tradição filosófica acerca da verdade, da experiência no campo do conhecimento e da 

arte. Em específico, na análise literária, Benjamin a articula em cinco níveis a saber: 1) a posição social e a 

função da crítica; 2) a dimensão histórica dos documentos criticados; 3) uma análise pormenorizada da história 

da arte e da literatura; 4) a contraposição à visão tradicional da história do positivismo que consiste em atomizar 

os fatos, isolando-os em uma descrição pormenorizada de como aconteceram; 5) a ingenuidade da imagem de 

que o futuro da humanidade reserva a superação das situações de catástrofe do passado como idealizam liberais 

e marxistas. De certa forma, a crítica em Benjamin não se restringe somente ao que comumente se traduz como 

campo literário. É possível ampliá-la como uma análise da cultura em que a saída se encontra na imagem da 

história marcada pelo insigne da destruição do vento do progresso que deixa como herança para a humanidade 

as ruínas das coisas humanas e os farrapos dos mortos. 
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(Seligmann-Silva, 2008). Os relatos de que se tem conhecimento sobre as condições 

desumanas dentro do hospital psiquiátrico é cercado pela atrofia da experiência em que algo 

demarcado por ser insuportável de ver e de ouvir afirma a condição do quanto de barbárie 

está inscrita em nossa cultura. Se em um primeiro momento esses relatos dos vencidos 

poderiam causar uma aversão e, consequentemente, uma ojeriza no encontro com o que 

ocorreu nos entremuros da instituição psiquiátrica, com bastante estranhamento observamos 

uma indiferença em relação a esses discursos com a sua consequente transformação na forma 

de mercadoria. Essa condição ambivalente expõe os entraves no tratamento da memória dos 

vencidos que demarca a atmosfera da Cidade dos Loucos. Em uma tentativa de redenção, 

podemos afirmar, como testemunhas do que foi relatado, o quão presente são os traumas 

demarcados na memória. Entretanto, na circulação dos relatos dessas memórias há um risco 

de arrefecimento político pelo fato de se tornarem mais um mote cambiável dentro das nossas 

relações com o capital. 

Partindo desses pontos levantados e das reflexões de Walter Benjamin (1940/2012) 

sobre os documentos na história, como ruínas e farrapos e na ambiguidade de serem 

documentos da cultura e, ao mesmo tempo, documentos da barbárie (p. 245), estabelecemos 

como objetivo deste trabalho: investigar a relação estabelecida entre a imagem de Barbacena 

como a Cidade dos Loucos e uma provável racionalidade que, na modernidade, degenera a 

experiência, a fim de desvelar as im/possibilidades de acesso à memória dos vencidos dos 

internos de uma Instituição Psiquiátrica e a sua capitulação na produção de relatos sobre as 

atrocidades cometidas dentro dos hospitais psiquiátricos da cidade, em especial, aqueles 

reunidos no livro Holocausto brasileiro, da jornalista Daniela Arbex (2013).  

A cultura se identifica pelo seu caráter documental (Gagnebin, 2008). O homem é 

um ser histórico e cultural, o que lhe confere a produção documental como uma característica 

inerente à condição de estar demarcado pela temporalidade compartilhada com os 

semelhantes de sua espécie. Nesse âmbito social, os documentos são vestígios da produção 

no campo científico, econômico, artístico, tecnológico e político da humanidade. Essa 

condição se desdobra na noção de que os documentos são ruínas e farrapos do processo de 

cultura e de barbárie em que se confirma a condição de dominação e de violência, mas 

também os vestígios de sua superação. O risco que se corre é que o encontro com esses 

documentos se transformem em acumulação de fatos arquivados e enclausurados em nossos 

sentidos e em nossa cognição como produtos prontos e herméticos de um século de horrores 

(Seligmann-Silva, 2008). Contudo, simultaneamente, não podemos esquecer que esses 
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documentos possuem um caráter de resistência. Eles são o despertar de uma experiência 

genuína que consiste no posicionamento político de questionamento da perpetuação de 

estruturas justificadoras das atrocidades e das truculências. 

Para desenvolver esta pesquisa e alcançar o objetivo geral proposto, traçamos como 

etapas do processo de pesquisa os seguintes objetivos específicos: a) pesquisar a relação 

existente entre a modernidade e a cidade na estruturação de uma racionalidade que justifique, 

em específico, a reclusão da loucura na cidade de Barbacena; b) contrapor a figura do poeta-

alegorista – ícone de resistência e que se aproxima da vivência da loucura – com o projeto 

de modernidade a demarcar a racionalidade de funcionamento da cidade; c) investigar nos 

escritos benjaminianos sobre o declínio da experiência como sinal da digressão da narrativa 

e, consequentemente, da im/possibilidade de acesso à memória dos vencidos; d) relacionar 

a dificuldade de acesso à memória dos vencidos com o processo de fetichização e de 

reificação do ocorrido e a pretensa sensibilização pelas atrocidades cometidas, mas sem um 

compromisso político de transformação das condições que um dia erigiu a loucura à 

necessidade de ser extirpada do ambiente urbano. 

O trabalho está projetado em uma estrutura que se inspira na concepção de método 

constelacional que aparece na obra Origem do drama barroco alemão (1928/1984) e 

fundamentará a disposição da nossa pesquisa principalmente para organizar um olhar 

constelar sobre o fenômeno da memória dos vencidos dentro da Cidade dos Loucos. 

Contrapondo-se à uma perspectiva linear e causal de relatar a história, Benjamin fornece-

nos a noção de uma escrita e de um método fundamentado na composição de imagens por 

alegorias mediante uma percepção atenta dos processos históricos e dos relatos que 

produzem o ambiente urbano. Esse método foi amplamente utilizado na elaboração de 

Passagens (Benjamin, 1982/2009) e fornece-nos elementos de visualização da cidade para 

além da centralidade da circulação da mercadoria. A cidade não se apresenta como um 

espaço homogêneo e apaziguador, mas de conflito e de resistência retratados nas figuras do 

poeta-alegorista, do colecionador e do flâneur que aparecem, por exemplo, em Passagens. 

A realização da escrita deste trabalho por pontos que se articulam em um processo 

constelacional emerge diante de uma realidade debilitada e limitante em que está cercado o 

objeto de pesquisa. Se o método nas práticas das ciências tradicionais tem a proposição de 

conduzir a um conhecimento exato e preciso da realidade com vistas a um domínio do que 

se está pesquisando, Benjamin (1928/1984) encontra na imprecisão e nos desvios que estão 

na extremidade dos objetos e com seu o caráter monodológico uma melhor forma de lidar 
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com a desmedida que lhes é peculiar. A verdade, na sua forma tradicional, buscava eliminar 

qualquer indício de imaginação, de sonho e de fantasia e o método deveria conter os 

dispositivos necessários para conduzir o conhecimento pelos caminhos seguros do 

pensamento. Entretanto, essa condição abre um abismo entre o método e o objeto, 

restringindo o conhecimento ao que pode ser exatamente medido e reunido para além das 

ambiguidades presentes na linguagem (Bretas, 2008). Tal visão clássica de verdade 

representou dentro de uma tradição a preocupação com o método e seu esfacelamento em 

diversas práticas científicas em detrimento do objeto. 

As constelações, pelo contrário, afirmam ao que pode ser imaginado e o que transita 

entre o sonho e a realidade. A supremacia do trabalho pela via constelacional não se encontra 

na simples operação de aplicar a um objeto o conjunto de procedimentos capazes de 

compartimentalizar suas partes para o conhecimento do todo que o forma. No caso da 

pesquisa em torno da memória, é difícil separar os sonhos e a imaginação com a finalidade 

de chegar a um conhecimento exato do desastre sofrido de modo a delimitar exatamente 

como as coisas aconteceram, conseguindo diferenciar as impressões do ocorrido e o que 

exatamente aconteceu. Talvez o que pretendemos com este trabalho é demarcar os limites 

que enfrentamos em suportar as memórias marcadas pelo signo do trauma. 

A referência sobre o método ocorre devido às condições de exigência do objeto. As 

imagens que insurgem da montagem dos vários elementos reunidos conferem um caráter em 

que a especulação é capaz de desvelar o resistir da memória traumática. É esse procedimento 

de escrever a história que nos possibilita dar às datas a sua fisionomia (Benjamin, 

1982/2009, p. 518)9. Diante dos objetivos traçados, elegemos alguns pontos a serem 

enfatizados dentro do método constelacional para formar uma imagem em torno do processo 

de pesquisa sobre a memória dos vencidos: a cidade, o poeta-alegorista, o declínio da 

experiência e a narrativa capturada na forma de mercadoria. Eles servirão na 

problematização do acesso à memória marcada sob o signo do trauma e da violência. 

O percurso traçado por essa pesquisa inicia-se com a problemática sobre o método. 

O aspecto central discutido neste capítulo é a relação entre natureza e história como elemento 

                                                

9 Bolle (2000) coloca-nos que a intenção de Benjamin em seu trabalho sobre o drama barroco e a metrópole 

moderna é traçar as características e as cores em que se estrutura a história e o fenômeno da modernidade. A 

abordagem fisiognômica benjaminiana terá no elemento alegórico da caveira, nas multidões da cidade, na 

tarefa do colecionador em reunir objetos, as expressões para um exame minucioso de imagens prenhes de 

história (p. 42). A imagem é um ponto fundamental de análise da cultura e nos escritos benjaminianos podem 

aparecer como “alegoria”, “imagem arcaica”, “imagem do desejo”, “fantasmagoria”, “imagem onírica”, 

“imagem do pensamento”, “imagem dialética” (p. 42; grifo no original). Empregaremos essas terminologias 

ao longo do trabalho, conforme a utilização dos textos benjaminianos. 
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de constituição da alegoria reunida nas imagens dialéticas – contornos de escrita da história. 

A conjunção das estrelas possibilita-nos a formação de imagens sobre a cidade, relacionando 

tal união estelar com o poeta-alegorista, com o declínio da experiência e com a digressão da 

narrativa como pontos que nos apresentam os entraves da produção memorialística 

demarcada pelo trauma e pela busca dos farrapos e das ruínas da história. Para 

aprofundamento das questões do método, são explorados os pontos sobre a alegoria e sobre 

a história presentes em Origem do drama barroco alemão (1928/1984), no N – Teoria do 

conhecimento, teoria do progresso presentes em Passagens (1982/2009)10 e nas teses Sobre 

o conceito de História (1940/2012)11. 

Como elemento que perpassa essa constelação, elegemos como preâmbulo em cada 

capítulo algumas poesias de Carlos Drummond de Andrade (1985/2002) que nos revelam 

um medo da cidade marcada pela cisão da vivência e da narrativa, ou ainda, da vivência do 

louco na rua em contraposição a uma ordem social. Esses elementos podem nos fornecer o 

quanto foi e é traumático referenciar as situações dos hospitais psiquiátricos e, de modo 

singular, dentro da cidade de Barbacena. O poeta traduz o problema da representação dessas 

situações de violência e que podem ser captadas nas entrelinhas dos poemas Além da Terra, 

Além do céu, de 1985; Confronto, de 1980; Doido, Dodona Guerra, os dois de 1974; e, 

Nosso Tempo e Resíduo, ambas de 1945. Drummond provoca-nos uma reflexão melancólica 

da realidade que acaba por aproximá-lo de Baudelaire, poeta pelo qual Benjamin tem grande 

apreço por retratar as contradições da cidade de Paris12. A escrita poética no início de cada 

                                                

10 A leitura das Passagens é realizada seguindo o roteiro desenvolvido por Bolle (2009) como sugestão para 

os iniciantes no estudo de Walter Benjamin. Sustentamos nossas leituras iniciais no prefácio de Rolf 

Tiedemann (1982/2009), nos textos de Olgária Matos (2009) e Willi Bolle (2009). Depois, realizamos as 

leituras dos Primeiros Esboços, Exposés e letra N. Ao longo dos estudos, descobrimos outras passagens 

significativas para a pesquisa realizada que foram utilizadas para a fundamentação das nossas reflexões. 
11 Durante o processo de pesquisa e estudo das teses, encontramos três versões existentes. A primeira, publicada 

em Walter Benjamin coleção Grandes Cientistas Sociais da Editora Ática, edição consultada de 1991, com 

tradução de Flávio R. Kothe, a segunda na obra Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura, Coleção Obras Escolhidas volume 1, da Editora Brasiliense com tradução de Sérgio Paulo 

Rouanet e revisão de Márcio Seligmann-Silva, consultada a edição revista de 2012. Essa versão será adotada 
para as referências diretas dentro deste trabalho. Por fim, para elucidação de elementos essenciais do texto 

cotejaremos com outra tradução que se encontra na obra de Michael Löwy (2005), Walter Benjamin: aviso de 

incêndio. Uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”, realizada por Jeanne Marie Gagnebin e Marcos 

Luiz Müller. 
12 Os traços presentes na poesia baudelairiana de crítica à modernidade podem ser transpostos para um 

movimento próprio da literatura moderna e, assim, também podemos a encontrar em Cecília Meireles, em 

Carlos Drummond de Andrade, em Guimarães Rosa e nas narrativas de Fernando Sabino, entre outros. Dentro 

desses traços destaca-se a descrença a um ideal de progresso da história, uma crítica contundente e demolidora 

das imagens encantadoras presentes no cotidiano de funcionamento da cidade, a presença de elementos 

fantasmagóricos e alimentados pelos devaneios da loucura que rompe com uma razão ordenada, o espaço 

privilegiado dos que estão à margem da cidade com seus sonhos e com suas máscaras (Bolle, 2000).   
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capítulo favorece o acesso de um ponto ao outro da constelação que cerca as discussões em 

torno da memória dos vencidos. A poesia é imagem da luta contra o esquecimento, resquícios 

de uma narrativa perdida. Os poetas possuem uma sensibilidade do sofrimento e do que 

poderia ser diferente. Ela é o que resiste à mercadoria e ao que pode ser reificado. Embora 

se tente comercializar, a poesia foge a essa lógica, pois as palavras, os versos e as estrofes 

não são cambiáveis. Walter Benjamin (1938/1985a), em seus escritos sobre Baudelaire, 

escreve: Os poetas encontram pela rua o lixo da sociedade e, a partir dele, fazem a sua 

heróica crítica exatamente contra ele (p. 103). O louco é elemento extirpado do ambiente 

urbano. A sua memória ferida pelos traumas, no momento em que lhe é negada a expressão 

de suas experiências, permanece tateante nas estrofes do poeta. Conforme ressalta 

Seligmann-Silva (2008), a memória traumática tem lugar significativo na história da arte e 

da literatura. Destaca-se, ainda, que o recurso de utilizar a literatura para se guiar pelos 

capítulos e para nos orientar na leitura da cidade ocorre devido à dimensão de micro-aion – 

o minúsculo tempo da eternidade – nos revelando como pequenos fragmentos petrificados 

cheios de história. Nesse caso, a utilização dos textos literários não se trata de apresentar 

as obras das Letras no contexto de seu tempo, mas no tempo em que elas surgiram, e fazer 

uma apresentação do tempo que as reconhece, sendo que este é o nosso próprio tempo 

(Benjamim, 1931/2016, p. 35). 

Dois elementos dessa constelação, a cidade e o poeta-alegorista, são tratados no 

segundo capítulo, no qual apresentamos uma aproximação da cidade de Barbacena com a 

Paris do século XIX mediante reflexões sobre o habitar a cidade, as ruas de Paris, a 

modernidade e Baudelaire com ênfase, principalmente, nas obras Passagens (1982/2009), A 

Paris do Segundo Império em Baudelaire – A boêmia, O flâneur e A modernidade 

(1938/1985a) e Parque Central (1938/1985b). Nesses escritos, Benjamin oferece-nos um 

panorama da cidade e da sua estrutura de funcionamento. Ao mesmo tempo, denuncia sua 

ordem excludente e de redução das experiências de vida. No caso, o poeta-alegorista que 

caminha pela cidade – figura que aparece em Passagens (1982/2009) e em A Paris do 

Segundo Império em Baudelaire – A boêmia, O flâneur e A modernidade (1938/1985a) – é 

sinal de resistência e de um melancólico que alimenta a paixão por tempos imemoriáveis em 

que o louco ainda caminha pela rua sem sofrer com a reclusão forçada. Nesse capítulo, 

procuramos discutir a relação entre o projeto de modernidade e a estruturação das cidades 

com consequente exclusão de habitantes que não se adequam à sua lógica de funcionamento. 

As pesquisas com relação a cidade de Barbacena, a sua escolha para receber os pacientes 
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psiquiátricos e a sua organização em torno desses hospitais está fundamentada nos trabalhos 

realizados por Maristela Nascimento Duarte (2009), em sua tese de doutorado De “Ares e 

Luzes” a “Inferno Humano” – Concepções e práticas psiquiátricas no Hospital Colônia de 

Barbacena: 1964-1979. Estudo de Caso, e por João Baptista Magro Filho (1992), em A 

tradição da loucura Minas Gerais – 1870/1964. Essa história juntamente com os escritos 

literários de Cecília Meireles (1953/2005; 1964/1996), João Guimarães Rosa (1962/2001) e 

Fernando Sabino (1979/2005) nos forneceram elementos que constituem a alegoria de 

pontos importantes da Cidade dos Loucos ajudando-nos na construção de um mapa que nos 

orienta pela cidade. Esses textos fornecem um panorama importante da história dos hospitais 

psiquiátricos, os problemas enfrentados e como a cidade fica conhecida pelo tratamento com 

os loucos. Eles permitem uma visão de como a fundação dos hospitais estava circunscrita a 

um projeto de cidade atrelado aos interesses do progresso tecnológico e de modernização da 

produção no país. Cabe ao louco, a face vencida desse projeto, a reclusão dentro dos hospitais 

e que ironicamente se transformará em mercadoria como objeto de circulação com os 

produtos de exploração de seu trabalho, do seu corpo e da sua memória. 

Em outro elemento da constelação trabalhamos a relação memória e experiência, esse 

movimento estrutura o terceiro capítulo. As obras que fundamentam essa reflexão são Sobre 

alguns temas em Baudelaire (1939/1994) – na parte em que Benjamin apresenta a 

diferenciação entre memória voluntária e memória involuntária e as experiências do poeta 

diante das realidades de choque –, O narrador (1936/2012b) e A imagem de Proust 

(1929/2012a). Elas se destacam pela condição de que Benjamin diferencia as dimensões da 

memória voluntária e da memória involuntária na demarcação de experiências 

revolucionárias. A deterioração da memória com a degradação dos sentidos, conduz às 

vivências vazias e capturáveis por práticas alienantes. A memória marcada pelo trauma e 

pela violência é abrandada pelos relatos do que aconteceu e que pode ser amortizado pela 

mercadoria circulante no espaço urbano. A memória da catástrofe do outro presente em 

fotografias, em relatos e em poemas que se reúne em um livro, por exemplo, torna-se um 

presente de aniversário ou compõe a lista dos livros mais vendidos. Uma memória que se 

esbarra no dia da comemoração e nas estratégias adotadas pelo mercado editorial. A questão 

que nos inquieta é sobre outras formas dessa memória circular e até em que ponto a 

circulação na forma de mercadoria pode ser a condição de sobreviver diante das peripécias 

do capital. A im/possibilidade de acesso à memória dos vencidos acrescenta-se a noção de 

trauma desenvolvido por Freud (1920/1996) em Além do princípio do prazer, em que é 
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possível refletir sobre os mecanismos do esquecimento e da repressão em face das situações 

de violência e de choque a que estamos submetidos no processo civilizatório. Esse texto foi 

o fundamento para que Benjamin desenvolvesse a relação entre os choques provenientes do 

excesso de estímulos presentes nas manifestações estéticas da modernidade e os limites da 

experiência. Apresentamos as formas como essa memória chega atualmente ao grande 

público através dos meios jornalísticos, técnicas fotográficas e cinematográficas, exposições 

em Museu e no mundo cênico13. 

No capítulo quarto, aprofundamos a problemática dessa história dos vencidos que se 

torna capturável, vulnerável ao interesse do grande público e difundida pelos livros e pelas 

mídias. Nesse capítulo, formulamos uma crítica e um contraponto ao livro Holocausto 

brasileiro, da jornalista Daniela Arbex (2013), que retratou narrativas das histórias de 

internos e de funcionários dentro do Hospital Colônia de Barbacena. E, para tanto, 

levantamos a seguinte questão: até em que ponto essa condição beneficia a dimensão 

denunciativa de uma falta de memória ou transforma a história em processo de estetização 

política em que há uma sensibilidade pelo ocorrido e sua reprodução sem um 

posicionamento político? Para o capítulo, retornamos as discussões sobre a mercadoria e 

sobre a produção documental presentes, predominantemente, em Passagens (1982/2009) e 

no texto A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1935-36/2012)14. As 

                                                

13 As influencias do pensamento freudiano sobre a produção filosófica de Walter Benjamin é cercado por várias 

controvérsias. Rouanet (1981) identifica no pensamento benjaminiano contribuições significativas do 

pensamento freudiano. Bretas (2008) nos indica que Scholem e Buck-Morss defendem uma apropriação 
precária e bastante limitada da teoria freudiana por parte de Benjamin. Ele terá acesso a essa teoria 

principalmente por fontes como o Surrealismo e outros teóricos críticos. Essa situação fica ainda mais sensível 

por causa das leituras da teoria de Carl G. Jung, o qual rompeu bruscamente com a teoria psicanalítica 

freudiana. A aproximação de Benjamin com Jung pode ser encontrada em Passagens na Letra K – Cidade de 

Sonho e Morada do Sonho, Sonho de Futuro, Niilismo antropológico e Jung em que desenvolve a relação sono 

capitalista e o inconsciente coletivo. Em certo aspecto, é importante sustentar o diálogo de Benjamin com a 

teoria freudiana. Esse encontro é fundamental, por exemplo, para o destaque do funcionamento dos sonhos por 

imagens e a relação dessas imagens como a realização do desejo (Bretas, 2008). Ainda, será importante para o 

desenvolvimento dos processos de esquecimento e de enrijecimento da atividade memorialística em face às 

experiências de choque e de trauma. As referências de Freud nesta dissertação são fundamentais para destacar 

as suas contribuições na identificação dos caracteres objetivos que demarcam a constituição da subjetividade, 
principalmente na leitura das estruturas psíquicas relacionadas à produção da memória. A apropriação do 

inconsciente por Benjamin se dá pela utilização de conceitos freudianos importantes como “trabalho onírico”, 

“princípio do prazer”, “traço mnemônico”, “choques traumáticos” etc (Bolle, 2000, p. 42; grifo no original) 

e com a produção literária de Baudelaire, Proust, Poe e da vanguarda surrealista. 
14 Existem três versões diferentes dessa obra. Durante a elaboração deste trabalho tivemos a oportunidade em 

realizar a leitura da primeira versão disponibilizada pelas Obras Escolhidas volume 1 da Editora Brasiliense 

(2012) e a terceira versão presente na coleção Os Pensadores da Abril Cultural, publicada em 1980, e pela 

Editora Contraponto, em 2012. À segunda versão não tivemos acesso. Algumas mudanças podem ser 

observadas na escrita e na exposição das ideias. Contudo, para a elaboração deste trabalho optamos pela 

primeira versão disponibilizada pela Editora Brasiliense. Alguns aspectos notórios de diferença das versões 

que nos ajudarão a elucidar as questões tratadas neste trabalho serão comentados quando necessário. 
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reflexões contidas nessas obras favorecem a uma compreensão das relações entre estética e 

política e o impacto da técnica na limitação das sensibilidades do homem moderno. Nesse 

capítulo, aprofundamos a discussão sobre a dinâmica da fetichização e da reificação, como 

elementos importantes no processo de crescente alienação, em relação a uma crítica radical 

ao que ainda nos incomoda em relação à loucura. Nessa ótica, seguimos uma leitura desses 

fenômenos por Marx (1867/1988) por meio do fragmento Fetichismo e reificação presente 

na parte em que o autor discute sobre A mercadoria na obra O Capital. Essas leituras são 

essenciais para a compreensão do fenômeno em que a memória traumática se metamorfoseia 

em mercadoria. 

Essas obras são o fundamento do caminho percorrido. Entretanto, de acordo com o 

traçado constelacional dentro desta dissertação, recorreremos a outros escritos 

benjaminianos que nos ajudam em uma montagem sobre os entraves de acesso à memória 

dos vencidos. São eles: Experiência (1913/2009); Sobre el programa de la filosofia venidera 

(1918/2001); O capitalismo como religião (1921/2013); alguns fragmentos de Imagens do 

pensamento (1925-34/2012) e de Rua de mão única (1928/2012); os escritos O Surrealismo 

– O último instantâneo da inteligência europeia (1929/2012b), Politização da Inteligência 

(1930/1986),  Teorias do fascismo alemão (1930/2012), Crítica teológica (1931/2013),  

História da literatura & ciência da literatura (1931/2016), Pequena história da fotografia 

(1931/2012), Dois tipos de popularidade: observações básicas sobre uma radiopeça 

(1932/1986);  outros fragmentos de  Infância em Berlim por volta de 1900 (1932-34/2012); 

além dos textos Experiência e Pobreza (1933/2012), O autor como produtor – Conferência 

pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo em Paris, 27 de abril de 1934 

(1934/2012),  Paris, a capital do século XIX ˂  Exposé de 1935˃ (1935/2009) e Paris, capital 

do século XIX ˂ Exposé de 1939˃ (1939/2009). Ainda destacamos pontos próximos e de 

diálogos de Benjamin com os seguintes pensadores: Adorno (1932/2015; 1942/2015; 

1950/1998; 1951/1993; 1955/2015; 1958/2003); Lukács (1916/2009) e Kracauer 

(1926/2009; 1928/2009; 1931/2009). Diálogos que são importantes para o aprofundamento 

da temática, principalmente no aspecto de crítica à cultura, de compreensão do método 

constelacional, além das influências do marxismo e da tradição judaica na concepção de 

história necessária para a compreensão da memória. Também textos basilares para a 

compreensão dos temas abordados por Benjamin a partir de Freud (1900/1996; 1901/1996; 

1905/1996; 1910[09]/1996; 1916[15]/1996; 1917[15]/1996, 1919/1996; 1930[29]/1996), 

que elucidam os elementos constituintes da subjetividade humana, e de Marx (1848/1998; 
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1852[53]/2011; 1857/2012), sobre o funcionamento da estrutura social, são utilizados. Entre 

os estudiosos, Rouanet (1981, 1984), Machado (2004), Matos (1989; 1999; 1998; 2009; 

2010) e Bretas (2008), colaboraram na discussão do método constelacional, das dimensões 

da memória e sobre o impacto das técnicas nas experiências de choque e nos processos 

emancipatórios. Bolle (2000; 2009) fornece-nos uma compreensão sobre a dinâmica da 

cidade moderna. Buck-Morss (1992/2012) contribui na compreensão dos processos de 

choque para a formatação do campo perceptivo no indivíduo. Gagnebin (1980; 1999; 2008; 

2009; 2014), Konder (1988) e Löwy (2002; 2005), por sua vez, favorecem no 

aprofundamento sobre o movimento da história enquanto messianismo e materialismo 

histórico em Benjamin. Seligmann-Silva (2008; 2009; 2010) oferece contribuições 

relevantes para a possibilidade de pesquisa na recuperação da memória de pessoas expostas 

a situações traumáticas e as formas de apropriação do passado. 

Diante do itinerário construído por meio da análise dos documentos inspirados na 

teoria benjaminiana apresentamos nas Considerações Finais o que foi possível formular de 

crítica às formas de apropriação da memória dos vencidos por meio do tema Cidade dos 

Loucos. Nesse caso, queremos revisitar a cidade de Barbacena e seus habitantes mais 

estranhos articulando a forma como essa cidade se tornou mais conhecida, que é pelos meios 

comunicativos. A memória dos vencidos pelo projeto de modernização de um Estado 

confirma as contradições da própria cidade, alimenta nossa imaginação acerca de sua 

arquitetura e de sua urbanização, faz a mesma percorrer o fantasmagórico de outros que leem 

essa história, tornando-a circulante na forma de mercadoria. Memória dos vencidos e 

memória-mercadoria se entrelaçam na Cidade dos Loucos: esquecimento e/ou resistência?  

Seria possível pensar os relatos memorialísticos para além das formas circulantes 

predominantes e como um processo de citar a história colecionando farrapos e ruínas? Esse 

seria um movimento de elaborar o que foi dito e o não dito necessários para uma abertura da 

história daqueles que estão a margem, mas são o centro da história de uma cidade 

(Seligmann-Silva, 2010). 

Consequentemente, ampliamos as discussões sobre as formas como a Psicologia 

trabalha com um objeto que recebeu múltiplas análises e conceituações ao longo de sua 

história que é a memória. Sabemos que algumas das teorizações assumidas de cunho 

restritamente biológico ou individual foram arbitrárias e cristalizadas em constructos que 

almejavam garantir para a ciência psicológica um status de ciência neutra e exata. Outras, 

ainda que restituem a memória – especialmente a dos excluídos do processo produtivo – 
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resgatando a sua dimensão social, perdem seu potencial de transformação e ficam 

adormecidas nas práticas paliativas de contar a história do que aconteceu, mas sem despertar 

para um presente diferente do que está aí. Em decorrência dessa situação, a Psicologia 

transforma-se apenas em um sonífero que faz arrefecer nossos sentidos diante do terror das 

ruínas e dos farrapos. Nesse caso, a memória dos vencidos ganha valoração e notoriedade 

até o momento em que não mexam com as estruturas de manutenção das ciências 

psicológicas. Prontamente, o envolvimento da Psicologia – como ciência parcelar e 

engrenagem da linha de montagem das ciências humanas e sociais – com a reunião de relatos 

dos sobreviventes de eventos limite consiste em apenas manter a benevolência com os 

vencidos da história, identificando o quanto que eles sofreram e o quanto que, atualmente, 

conseguimos superar as situações de barbárie. Conforme nos lembra Adorno (1951/1993, p. 

19) em seu aforismo número 5 de Minima Moralia: 

A própria sociabilidade é participação na injustiça, na medida em que finge ser 

este mundo morto um mundo no qual ainda podemos conversar uns com os outros, 

e a palavra solta, sociável, contribui para perpetuar o silêncio, na medida em que 

as concessões feitas ao interlocutor o humilham de novo na pessoa que fala. 
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CAPÍTULO 1  

 CONSTELAÇÕES DA LOUCURA NA CIDADE DOS LOUCOS: PROPOSTA DE UM 

MÉTODO DE TRABALHO 

 

Além da terra, além do céu 
 

Além da Terra, além do Céu, 
no trampolim do sem-fim das estrelas, 

no rastro dos astros, 

na magnólia das nebulosas. 

Além, muito além do sistema solar, 

até onde alcançam o pensamento e o coração, 

vamos! 

Vamos conjugar 

o verbo fundamental essencial, 

o verbo transcendente, acima das gramáticas 

e do medo e da moeda e da política, 

o verbo sempreamar, 

o verbo pluriamar, 
razão de ser e de viver. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

De Paris e de Barbacena, é possível observar a constelação de Órion. Ela guarda seus 

aspectos de encantamento e é denominada por uma figura mitológica. As constelações nos 

ajudam a fazer história e a pensar a trajetória dos homens e das sociedades. Elas possuem 

posicionamentos diferentes vistas dos hemisférios norte e sul, porém resguardam elementos 

que perpassam Paris e Barbacena, interligando continentes e apontando elementos históricos 

dessas duas cidades, de seu povo, de seus loucos, de seus trapeiros e de seus marginais. 

Formar imagens mediante uma contemplação atenta das estrelas dentro de uma constelação 

nos possibilitará construir relações entre os pontos desta pesquisa: a cidade, o poeta-

alegorista, o declínio da experiência e a digressão da narrativa a fim de problematizar a 

produção de uma memória social sobre os internos dos hospitais psiquiátricos de Barbacena. 

Para Benjamin (1928/1984), as constelações são elementos de contemplação e nos 

auxiliam a contar histórias. Essa condição favorece-nos visões diferentes e aproximadas da 

condição humana e da vida na cidade. O visualizar e o admirar estrelas até onde o nosso 

pensamento e os nossos afetos conseguem chegar, como poetizaria Carlos Drummond de 

Andrade (1985/2002), foram movimento de interesse e de desejo dos escritores, dos 

filósofos, dos sem razão, dos cientistas, dos burgueses e dos proletários. Vistas da janela de 

uma casa sossegada em um vilarejo, do recôndito de uma tribo indígena em suas leituras 
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mitológicas, da sacada de um apartamento, das entre grades da abertura de uma prisão, de 

um hospital psiquiátrico ou de um campo de concentração, as estrelas são testemunhas da 

história da humanidade. Elas nos fazem criar histórias e movimentá-las. Nas constelações 

das ideias históricas, é possível acessar o medo, a moeda e a política, e traçar métodos lendo 

os mapas astronômicos de um mundo decaído, uma vez que o esplendor das estrelas esconde 

o papel de sacrifício da humanidade, como Benjamin cita em um fragmento de Blanqui15 

em Passagens (1982/2009). 

A potencialidade do método constelacional na investigação do objeto desta pesquisa 

encontra-se no surgimento das imagens como ruínas produzidas na história. É uma reação 

contra a historiografia fundamentada no fluxo de fatos como o historicismo16, na ideia de 

um progresso técnico-científico e de que superamos as tragédias do passado. A 

contemplação das constelações possibilita um revelar do indiciário das tragédias e das 

catástrofes que demarcam a formação da humanidade. Lukács (1916/2009) nos lembra que 

as estrelas servem de rotas de orientação. É possível contemplar, na luz emitida por elas, o 

que se passou na humanidade e para onde ela caminhou, assim como em que direção caminha 

no presente. Sob esse aspecto, no método constelacional há o novo, o recente e, 

concomitantemente, o íntimo que se concentram nas marcas indeléveis da história na espécie 

humana. As estrelas nos revelam as gramáticas enunciativas da memória e são guardiães 

fiéis dos relatos, conforme os rastros presentes nas vozes singulares dos vencidos que ecoam 

ao longo dos séculos. Se a luz das estrelas é anterior ao domínio do fogo pela humanidade – 

evento marcante na constituição da espécie –, ela se confunde na trajetória da espécie como 

um claro testemunho da alma. A luz é material de construção de uma crítica histórica à 

cultura, uma vez que o fogo que arde na alma é da mesma essência que as estrelas (Lukács, 

1916/2009, p. 25). A aspiração à luz que vem dos céus traz a provocação de outros destinos 

                                                

15 Em alguns trechos de Passagens Benjamin faz referências à obra A Eternidade pelos Astros do anarquista 

Louis Auguste Blanqui, em que no movimento dos astros se dá a repetição da história, dos processos de 

massacre do proletariado e dos oprimidos (Matos, 1989). 
16 O historicismo consiste em uma visão progressiva da história. Os fatos são analisados em uma sucessão 
temporal que servem de explicação para os grandes feitos e as guinadas históricas ocorridas (Löwy, 2005). 

Diante desse modo de escrever a história, há a defesa de que existe uma teleologia dos fatos. Eles tendem para 

um resultado assertivo, como por exemplo os grandes avanços científicos e tecnológicos desaguam em uma 

melhoria gradual da vida, as crises do capitalismo tendem para um declínio natural desse modo produtivo e as 

civilizações aspiram certamente a uma superação das situações que colocam em risco a sua existência. O 

problema dessa visão de história é a falta de espaço para a expressão do fracasso, dos vencidos, as ruínas são 

elementos acessórios que ornamentam a roupa dos vencedores e os farrapos formam o tapete que perpassam 

os vencedores (Benjamin, 1940/2012). Em contraposição a essa visão, nas constelações benjaminianas é 

possível acessar a história das esperanças truncadas, que a história linear dissimula, e que o olhar de Medusa 

do historiador revela, no momento em que salva do fluxo o fato de origem, petrificando-o (Rouanet, 1981, p. 

21). 
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que poderiam ter alcançado a humanidade para além do atual modo organizativo da vida. O 

ideal de sacrifício que se coloca como mediação histórica para o alcance da felicidade não 

pode ser traduzido como fatalidade em que está condenada a espécie, mas à realização de 

um destino entre vários que estavam reservados à humanidade (Matos, 2010). 

O destaque a esses elementos iniciais sobre o método constelacional nos chama a 

atenção para o fato de que no tratamento dos fatos históricos nenhum detalhe deveria ser 

posto de lado e colocado como menos relevante ou insignificante (Benjamin, 1982/2009). 

Pelo contrário, a história tem sua importância também pelo que pode ser recordado no 

momento do despertar, pela imaginação proveniente da contemplação das estrelas e o elo 

aparentemente efêmero das paixões com as tragédias presentes na história. A estruturação 

de uma crítica feita por Benjamin às formas tradicionais de escrever história favorece um 

despertar das formas revolucionárias presentes na memória dos vencidos. 

1.1. E AS ESTRELAS NOS ENSINAM A NARRAR HISTÓRIA... 

As constelações revelam particularidades das estrelas e possibilitam-nos constituir 

relações entre os fenômenos que demarcam os processos históricos sem necessariamente 

recorrermos à busca de suas relações causais como no historicismo. Sobre a constelação 

como método de trabalho e de escrita, Walter Benjamin, no prefácio da obra A origem do 

drama barroco alemão17 (1928/1984), reflete a relação entre as coisas e as ideias no processo 

de construção das representações rompendo com uma prática de história fundamentada na 

necessidade de se estabelecer a causalidade dos fatos ou uma teleologia fundamentada na 

noção de um progresso científico com o fim dos processos históricos culminando com o 

pleno desenvolvimento material da civilização. Da relação das e com as coisas conotam as 

ideias como imagens fulgurantes do pensamento. É necessário pensar a afinidade 

estabelecida entre as ideias e as coisas na construção dos fenômenos, no estabelecimento das 

imagens dialéticas de constituição da práxis sobre a história (Tiedemann, 1982/2009; Matos, 

                                                

17 Esta obra corresponde a tese de livre-docência em que Benjamin concorria a uma vaga de professor na 

Universidade de Frankfurt/Main (Rouanet, 1984). A tese foi reprovada devido a incompreensão dos professores 

da época. Eles alegavam certo hermetismo. A tese não se enquadrava aos cânones de análise estabelecidos 

pelos Departamentos de Literatura Alemã e de Estética. Sua crítica radical às metodologias tradicionais de 

estruturação do conhecimento e a uma perspectiva diferente de leitura da História através do Barroco mostrou-

se estranha para os acadêmicos da época (Konder, 1988). Essa condição marginal, talvez é um dos pontos que 

mais atrai na escrita de Benjamin. O que para o pensamento tradicional é efêmero, ocasional e que era analisado 

somente como um fenômeno de época, Benjamin elege-o como chave de leitura da História (Adorno, 

1950/1998).  Kracauer (1928/2009) a elege juntamente com Rua de mão única (Einbahnstrasse) expressões de 

um pensamento que subscreve na ordem teológica e tem em seu fundamento a escrita talmúdica e a forma de 

construir tratados na Idade Média. Essa forma de escrita mostrou-se bastante estranha para a época. 
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1989). As constelações apresentam a imagem benjaminiana de história com toda a riqueza 

presente na fragmentação monadológica18 das ruínas e na figura dos farrapos (Bretas, 2008). 

Essas imagens e os fenômenos que demarcam o modo de ação da vida no drama barroco e 

na metrópole moderna são excitações oníricas que se iluminam no estágio da desintegração 

(Kracauer,1928/2004, p. 282) no despertar da noite que embala a humanidade19.  

O contínuo da história conduz o mundo moderno a uma eterna repetição do mesmo 

que é falseada sob os aparentes produtos culturais de superação do que ficou no passado. A 

leitura desse fenômeno exige do leitor das constelações perceber o que é continuidade e 

ruptura dentro dos processos históricos. O Barroco do século XVII, a Paris do século XIX e 

os diversos fenômenos culturais das sociedades contemporâneas determinam a percepção 

sobre as resistências e o ceder da humanidade ao longo do tempo como história dos vencidos. 

As constelações que contam histórias da alma (psyché) são projeções das dúvidas e dos 

desesperos. Os personagens do Barroco20 e os habitantes das cidades modernas retratados 

pelo poeta e nas memórias do louco possuem semelhanças e repetições resguardadas nas 

constelações que brilham sob o céu noturno da história natural da humanidade, uma vez que 

o Barroco está em nós, e nós nele (Rouanet, 1984, p. 47).  Esse movimento realizado por 

Benjamin de leitura do drama barroco, as ideais despertadas pelos seus personagens 

                                                

18 O procedimento monadológico dentro da pesquisa historiográfica sobre o drama barroco e, posteriormente, 

sobre a metrópole moderna possibilita dar um lugar privilegiado para as alegorias que demarcarão a oposição 

de Benjamin a qualquer sistema filosófico e metodológico que procure alcançar o mundo mediante a aplicação 

de conceitos universais ou estruturas que garantam a generalização das abstrações (Rouanet, 1984; Gagnebin, 

2011; Kracauer,1928/2004). As ideias que surgem na pesquisa sobre as relações entre história e natureza 

presentes no drama barroco mantêm a relação não anulada por conceitos universais, mas apresentam-se como 
fagulhas elétricas mantidas pelo próprio movimento dialético da história (Kracauer, 1928/2009, p. 281). 
19 Adorno (1932/2015) na conferência A ideia de História Natural desenvolve a tese do quanto é mítico 

contrapor história e natureza ou realizar um processo de síntese e de reconciliação reunindo-as no conceito de 

Ser como se observa na ontologia heideggeriana e no historicismo. Essa dualidade é um problema para a 

história da filosofia e também das ciências particulares. No caso especial da Psicologia, há a busca dos vários 

campos por uma síntese das múltiplas determinações do sujeito mediante a utilização conceitual, de propor 

uma substância ahistórica e um projeto ontológico de homem que o cinde das transformações sociais e políticas. 

Em contrapartida, Adorno reconhece nas concepções de história presentes em Lukács (1916/2009) e em 

Benjamin (1928/1984) a busca por lidar com a dialética entre a natureza e a história na forma de segunda 

natureza em que se confronta o petrificado e o transitório, o permanente traduzido pelas práticas de dominação 

a que se submeteu a espécie humana e o que é possível romper pela revolução, a qual é contemplada pelo 
movimento messiânico em que os vencidos, os proletariados e, no caso desta pesquisa, os loucos, tomam as 

rédeas da história como a criança desordeira que é um hóspede errático e combativo em sua própria casa 

(Benjamin, 1928/2012; 1940/2012, p. 39). 
20 O movimento realizado por Benjamin realça que o Drama Barroco (Trauerspiel) transpõe a análise de um 

estilo de teatro ou de uma escrita literária. Seus personagens e as apresentações das histórias são expressão das 

expectativas dos seres humanos enlutados (Konder, 1988, p. 28). Conforme ressalta Rouanet (1984) o Barroco 

tem muito a dizer do presente, pois nossas ruínas são análogas às do Barroco (p. 46). Nesse movimento, a 

análise benjaminiana do barroco e dos personagens demonstra como as essências que caracterizam a espécie 

humana são demarcadas pela história (Kracauer, 1928/2004). Elas provêm da história com suas rupturas e com 

suas continuidades. Não é possível pensar qualquer definição sobre o humano sem considerar o 

entrecruzamento da história e da natureza. 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

23 | 

remontam-nos aos meios obscuros da história (Kracauer, 1928/2009, p.280) demarcada pelo 

múltiplo descontínuo em face aos elementos solidificados da espécie humana presentes na 

história de cada um. 

Em diálogo com a tradição filosófica, Benjamin reflete a questão do método, ou seja, 

de como será possível interligar pontos, fenômenos para a formação das imagens históricas 

diferenciadas de uma visão tradicional de método como um conjunto sistemático e ordenado 

de etapas que possuem a função de conduzir o pensamento à obtenção do conhecimento e 

alcançar a verdade21. Para ele, método é caminho indireto, é desvio (Benjamin, 1928/1984, 

p. 50)22. Ao pensar essas duas condições do método, ele se contrapõe à construção de 

verdades universais sobrepostas aos processos históricos. Também contesta a noção 

dominante de experiência presente na tradição filosófica da modernidade demarcada pela 

relação sujeito-objeto23 e traduzida, por exemplo, pela busca predominante da linearidade 

dos fatos e das causalidades históricas, ou ainda, pelo implemento de técnicas de domínio 

da natureza24 (Machado, 2004). Tal condição provoca um processo de desencantamento com 

as estrelas e com o cosmos, estendendo aos loucos – aqueles que não se adequam à ordem 

                                                

21 As discussões tradicionais de métodos indutivos e dedutivos para o conhecimento do objeto fundamentam-

se na adequada relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. Há nesse procedimento uma 

apreensão dos caracteres presentes no objeto com um perfeito processo de síntese com as categorias lógicas 

elegíveis para que salvaguarde o conhecimento do erro e da fantasia (Bretas, 2008). Embora não seja unanime 

na filosofia moderna, essa visão demarca uma das mais profundas discussões para a validação das ciências da 

natureza e a preocupação posterior de construção das ciências humanas e sociais. Ela tende a negar a dimensão 

histórica que demarca as discussões epistemológicas de fundamentação dos métodos científicos e toma os 

fenômenos sociais como naturais. A conceituação tradicional de método assimilada pelas ciências humanas e 

sociais que reduzem os fenômenos sociais aos naturais corresponde, conforme nos lembra Adorno (1932/2015) 
em referência a Lukács (1916/2009), à segunda natureza. Retomaremos e aprofundaremos essa discussão mais 

adiante.  
22 Essa definição é proveniente do modo de produzir o tratado, o qual é uma modalidade de exposição do 

conhecimento originária do período medieval e juntamente com o mosaico se diferenciam das estruturas de 

demonstração matemática que garantirá a retidão do pensar predominante na filosofia moderna para alcançar 

a verdade (Machado, 2004). 
23 Um dos representantes significativos das discussões modernas acerca da relação entre sujeito-objeto é o 

filósofo Descartes (Bretas, 2008). Ele busca na discussão sobre método, os caminhos seguros de condução do 

conhecimento rumo à verdade. Ele se encontra em uma profunda dúvida entre o que decorre do engano 

proveniente dos sonhos e a apreensão certa dos sentidos no momento de vigília. Mesmo com a clareza da 

operação realizada não existe garantia de que o método seja seguro e que o engano e o erro foram banidos do 
campo epistêmico. A solução para esse problema é a certeza matemática e a conjunção correta dos fatos do 

mundo nas ordenadas e nas abscissas dos gráficos que fornecem a localização exata dos objetos no mundo e a 

correta disposição das figuras geométricas. Embora saibamos que o conhecimento matemático repousa sobre 

a areia movediça da história, nas reflexões cartesianas a exatidão dos números é o contraponto ao mundo dos 

devaneios, das opiniões dos insensatos e no se perder dos poetas (Bretas, 2008). Descartes representa uma 

concepção de conhecimento importante para a modernidade. Outro filósofo fundamental é Kant com a noção 

de experiência. No Capítulo 3 aprofundaremos alguns elementos da filosofia kantiana com relação à 

experiência – que também influenciam as discussões modernas sobre o conhecimento e a ciência. 
24 Segundo Rolf Tiedemann (1982/2009), já nos escritos da juventude de Walter Benjamin é possível perceber 

a busca por um rompimento da noção de experiência moderna que pudesse ampliar o conceito fazendo um 

retorno aos primeiros filósofos e à teologia judaica. 
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de funcionamento da cidade –, estes não estarão isentos de serem isolados do campo do 

conhecimento ou sobreviverão somente na borda das estruturas lógicas da ciência moderna. 

É essa noção restritiva de experiência que priva o homem moderno de contemplar o 

cosmos. A visão do cosmos, dos astros e das estrelas é colocada em segundo plano como 

tradução de devaneios que põem em risco o projeto de dominação da natureza empreendida 

pela sociedade capitalista mediante a técnica. A loucura que nos diz de uma outra experiência 

parece nas margens da história moderna e fora dos limites do conhecimento, ou seja, da 

experiência segura de relacionar as categorias do espírito com os dados que emergem dos 

objetos25. Na visão do moderno, o louco está perdido na contemplação malsucedida e 

modesta de suas fantasias26. Contudo, mal sabe o moderno o quanto está suscetível às 

intempéries de Saturno que o deixa melancólico27. Logo, a sua alma é regida pela preguiça 

e apatia, mas, ao mesmo tempo, pela inteligência e contemplação (Benjamin, 1928/1984, p. 

172).  Nessa antítese de Saturno, o vivente só sobrepuja a vertigem do aniquilamento na 

embriaguez da procriação (Benjamin, 1928a/2012, p. 71). Nessa face de Saturno, há a 

                                                

25 David-Ménard (1996) propõe-nos que a linha entre razão e loucura é mais tênue e, às vezes, os dois campos 

se confundem. Um exponencial da modernidade é Kant com sua proposta de construção do conhecimento em 

estruturas seguras de condução do pensamento e das intuições. Entretanto, segundo David-Ménard o encontro 

de Kant com o pensador sueco Swedenborg demarca profundamente sua produção apesar de aparecer de modo 

implícito na maioria das leituras propostas da Razão Pura. O pensador sueco leva Kant a se confrontar com as 

irracionalidades da alma, com o ocultismo e com o que foge da exatidão dos fenômenos.  Para a autora, é esse 

exemplo de um pensamento louco (David-Ménard, 1996, p. 9) que provoca as buscas de Kant pelos limites da 

razão pura, sendo que esse limite é o tempo todo seduzido pelas questões paradoxais do ocultismo e do que 
foge do racionalmente explicável. O seu trabalho de estruturação da crítica se debruça no Prefácio da Crítica 

da Razão Pura pela problemática da limitação do poder de conhecer e o vocabulário da loucura [...] não é 

uma crítica dos livros mas uma crítica do poder da razão –, ao produzir uma teoria do objeto, consiste não 

em suprimir mas em deixar sem condições de provocar incômodo uma certa loucura do pensamento, loucura 

que o pensamento tanto ama (David-Menárd, 1996, p. 119). A loucura apesar de ser clandestina no pensamento 

moderno, movimenta a reflexão filosófica. Apesar de ser reclusa no campo do engano, ela é um desafio para a 

verdade, um desafio à lógica estruturada, uma contradição necessária. 
26 Um adjetivo curioso para se referir aos loucos é lunático. Segundo Michaelis (2008), lunático é alguém que 

sofre a influência da lua, dos satélites a encantar os céus e a inebriar a poesia. O lunático é adjetivo sinônimo 

de maluco, de alucinado e de doido. Ele não se incorpora a uma ordem que separa o racional do fantasioso, o 

devaneio da realidade. É uma figura exótica em suas falas, em seus sonhos e em seus gestos. Devido ao seu 
desvio e à sua excentricidade, não é bem-vindo à ordem estruturada pela cidade e pelo modo de produção 

capitalista. Seu destino é a reclusão e as tentativas de eliminação de seus rastros, de suas memórias, de seus 

farrapos e de suas ruínas da cidade, resguardada com o apoio das ciências psi. Custe o que custar.  
27 Para Benjamin os desvios para construir uma reflexão diferenciada da dominante nos campos científicos 

ocorrem com a utilização dos meios menos tradicionais: flânerie, haxixe, borra de café, linhas da mão, 

grafologia, estrelas (Matos, 2010, p. 20). São nessas fronteiras que se encontram as fontes ricas para pensar as 

tensões em torno da racionalidade e da loucura, da história e da natureza. Nesse caminho, encontra-se Saturno, 

o planeta do destino e a influenciar a história, enquanto história natural, como um drama barroco alemão que 

torna os governantes apáticos, indecisos e vagarosos (Matos, 2010, p. 47). Ao mesmo tempo, a melancolia de 

Saturno é potencial para a revolução, a crença de que a história pode dar um giro diferenciado. O que as estrelas 

nos revelam como revolucionário na memória dos vencidos? 
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resistência contra a ética do trabalho alienado e contra a necessidade excessiva da produção 

em série. 

O método para Benjamin (1928/1984) não significa se guiar restritamente pelos 

procedimentos, mas é a sua própria representação (Darstellung)28 e está inerente ao objeto 

pesquisado. Uma visualização dessa conceituação é através do mosaico em que sua formação 

ocorre com a posição particular e singular das peças e sua confluência na imagem. A 

contemplação da imagem ocorre pela imersão nos fragmentos, pela singularidade das 

minúsculas partes a compor o mosaico em que é possível reconhecer as peculiaridades e a 

grandeza da imagem. De modo semelhante, observamos a relação entre as estrelas e as 

constelações. Por ela, como processo de investigação da história, os fenômenos serão 

verdadeiramente salvos quando formarem uma constelação, uma vez que tais estrelas, 

perdidas na imensidão do céu, só recebem um nome quando um traçado comum as reúne 

(Gagnebin, 1999, p. 15). 

A formação das imagens que saem do sem-fim das estrelas mediante o contraste dos 

extremos a pujar dos fatos é o movimento de retirá-las da história transformando-as em 

objeto de ruminação. Esse movimento possibilita com que o pesquisador vá além das 

aparências dos vencedores e do ordenamento das informações apreendidas pelos sentidos   

proposto pelas estruturas lógicas que organizam os diversos fenômenos em conceitos e que 

anulam as singularidades. Dirigir-se às imagens é extrair os fenômenos de suas conexões 

espacio-temporais, convertendo-se numa coisa morta, e, por isso mesmo objeto de saber: 

um saber que evidencie a falsidade do contexto, criando condições para uma ressurreição, 

um novo todo, em que o particular possa florescer [...] (Rouanet, 1981, p. 20). Nesse 

movimento, é possível pensar de que forma a memória dos vencidos da Cidade dos Loucos 

apresenta particularidades, embora esteja envolvida na universalidade da forma-mercadoria. 

                                                

28 Rouanet (1984) traduz o termo como representação dentro da Origem do drama do barroco alemão. 

Entretanto, segundo Gagnebin (2014), a tradução se apresenta problemática porque a filosofia de Benjamin 

não está inserida em uma filosofia da representação no sentido de representação mental dos objetos pelo sujeito. 
Gagnebin prefere que a terminologia seja traduzida por apresentação e exposição que a aproxima do contexto 

cênico e estético. A Darstellung se inscreve em um gênero que remonta uma relação diferenciada com a 

verdade, ela não está sob o poder do escritor, mas apresenta-se de modo contemplativo no objeto pesquisado. 

Nesse sentido, a verdade não se correlaciona com os elementos escolhidos pelo escritor, mas ao movimento de 

recolher e de acolher o que ela apresenta. Gagnebin nos lembra que a teoria sobre o capital desenvolvida por 

Marx se utilizou de um método expositivo (darstellen) que é bem diferente de um método de pesquisa no 

sentido de operacionalizar etapas para expor um objeto como encontramos em uma tradição cartesiana e 

kantiana. A Darstellung nos fornece, em uma perspectiva que nos remonta a Platão, a verdade que se mostra e 

se revela. Da mesma forma, a beleza com que a verdade se apresenta. É devido a esse duplo movimento que 

conhecemos a verdade. É nessa apresentação que se desenvolve a escrita filosófica, a construção dos tratados 

(remontando a uma arte medieval) e dos ensaios.    
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Contra a vivacidade inorgânica em que se desvela a mercadoria, a memória resiste 

mostrando contraditoriamente toda a sua organicidade. Na dimensão morta e desvalorizada 

em que a memória se encontra capturada, há um lampejo de sua resistência. 

As ideias provenientes das constelações contrapõem a forma de elaboração dos 

conceitos pela lógica tradicional, pois eles decorrem de uma média dos variados fenômenos 

apreendidos. Essa forma de operar faz com que os objetos da história submerjam as suas 

singularidades em nome de uma universalidade necessária no campo do conhecimento. O 

drama barroco e os personagens marginais da cidade estão fora da lógica conceitual. Eles 

são ideias irregulares e imperfeitas que não se reduzem às tradicionais tábuas de 

categorização e aos táxons dos sistemas da pretensa verdade científica. Contudo, não se trata 

de negar a existência do universal na forma como se prefigura a realidade restringindo-a aos 

fragmentos de suas particularidades. Em Benjamin, essas ideias sobressaem nas suas 

irregularidades irreduzíveis diante da tensão entre as suas particularidades e a totalidade da 

História (Bretas, 2008). As ideias confrontam-se com as regras impostas por um estado de 

exceção em que a lei é o progresso (Benjamin, 1940/2012). 

Nesse sentido, o historiador estabelece relação com as coisas identificando os rastros 

e traçados do processo civilizacional (Benjamin, 1928/1984). Esse movimento se processa 

na intermediação das ideias e em um confronto das formas que nos chegam com os conceitos. 

Nesse artifício, Walter Benjamin aproxima-se da teoria platônica das ideias enquanto formas 

cristalizadas da história. Para Platão, elas seriam a garantia de se chegar à verdade e à 

contemplação do belo mediante a contemplação das ideias, enquanto formas puras 

atemporais. Por outro lado, Benjamin se diferencia do filósofo grego pelo aspecto de que as 

ideias são intratemporais e vinculadas ao mundo sensível (Machado, 2004). Enquanto o 

universal platônico ocorre mediante a uma transposição histórica das ideias, para Benjamim 

as ideias são fontes para emergir o aspecto memorialístico da história. Nesse caso, a relação 

dos fenômenos com as ideias está para além das estruturas lógico-formais dedutivas e 

indutivas. As ideias se desvelam no caráter multívoco dos conceitos e na descontinuidade 

presente nos elementos que as organizam, pois estão demarcados pela história. É por essa 

situação que nos fenômenos históricos ocorrem saltos e incoerências, os quais são instantes 

em que é possível realizar a rememoração (Gagnebin, 1999). 

As estrelas, como elementos, por um lado resguardam a potencialidade e a riqueza 

da particularidade do fenômeno e, por outro, a constelação nos revela as ideias como formas 

abertas e visíveis pelo extremo que emerge desse campo conceitual. Os elementos que o 
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conceito, segundo sua tarefa própria, extrai dos fenômenos, se tornam especialmente 

visíveis pelos extremos (Benjamin, 1928/1984, p. 57). Escrever história por esse método é ir 

pelos extremos, pelas bordas dos fenômenos de modo a tensionar os conceitos e a imanar as 

ideias. Esse movimento permanente propicia uma visão inacabada dos fenômenos históricos 

que estão em processo dialético devido à confrontação de antinomias a demarcar o próprio 

movimento da história. As bordas ou os extremos da ideia formada pela junção das estrelas 

fornecem-nos essa visão da imanência da história nas constelações e, ao mesmo tempo, pela 

contradição de que há algo a mais que transcende a imagem formada. O desviar inerente ao 

método é condição para a pesquisa e a diferenciação das rotas de navegação dos fenômenos 

históricos, uma vez que as constelações fornecem outras visões do tempo que não são 

contempladas pelos métodos tradicionais de pesquisa. O que são desvios para os outros, são 

para mim os dados que determinam minha rota (Benjamin, 1982/2009, p. 499). 

O movimento da pesquisa por esses desvios é comparado por Benjamin (1982/2009) 

a um sistema de navegação em que o dialético é o vento a orientar a investigação sobre os 

processos históricos. O exercício do pensamento e de contemplar essas ideias, percebendo 

as palavras que saltam da história, são as imagens. Cabe à sensibilidade do pesquisador em 

posicioná-los corretamente para tirar melhor proveito do vento e conseguir se orientar no 

desvio. Essa condição é situação de perigo e de rompimento com a segurança dos resultados 

certos e definidos ao final da investigação, como empreendiam as discussões modernas de 

método científico (Gagnebin, 1999). Esse mínimo de previsibilidade é como a recordação 

de um céu à noite durante uma viagem. Marcada por experiências oníricas diante do céu 

estrelado, formam-se as imagens de um leão, uma virgem, uma balança e muitas outras que 

estão nas densas massas siderais; a sensível presença delas orienta o pensamento do viajante 

pela história (Benjamin, 1940/2012, p. 49). 

Diante dessa formulação, Benjamin (1928/1984) apresenta o termo origem 

(Ursprung), necessário para um aprofundamento de como se lê as palavras e a escritura que 

saltam nos documentos produzidos na história. No itinerário aqui realizado, os documentos 

são as estrelas para o historiador contemplar as constelações. Essa conceituação de origem, 

apesar de ser observada inicialmente nas questões estéticas, pode ser transposta para uma 

visão maior dos fenômenos históricos. Benjamin (1928/1984, pp. 67-68) a ela se refere da 

seguinte forma: 

O termo origem não designa o vir-a-ser daquele que se origina, e sim algo que 

emerge do vir-a-ser e da extinção. A origem se localiza no fluxo do vir-a-ser como 

um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese. O 

originário se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo 
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só se revela a uma visão dupla, que o reconhece por um lado, e por isso mesmo, 

como incompleto e inacabado. 

A origem diferencia-se, então, de uma busca pela gênese, pois não se trata aqui pela 

descrição tal e qual como ocorreram o surgimento das coisas para além da história, no 

momento em que não teríamos o tempo, mas a eternidade. A origem se dá na história com a 

captura das ideias do mundo histórico. Trata-se de uma condição que está na percepção dos 

fenômenos pelo fulcro da história, os quais são propriamente históricos. Quando há a 

redução dessas ideias a essências ontológicas no sentido de protegê-las de um devir histórico, 

temos o condicionamento estático de uma história natural. Esse dado apresenta-se para o 

historiador como um elemento importante para uma crítica dos fenômenos históricos29. 

Pensar em essências ou na estruturação de um Ser além do intra-histórico, em que se reúne 

a sua particularidade e a sua totalidade, mostra-nos a configuração da mônada, da realidade 

cristalizada (Benjamin, 1928/1984). Ela nos apresenta como um dado fundamental de 

compreensão da construção da história e da usurpação dos elementos históricos da origem. 

Esse exercício reflexivo nos ajuda a pensar o método de compreensão dos processos 

históricos enquanto eternidade e, por outro lado, devir dos fenômenos, pois a palavra 

história está gravada com os caracteres da transitoriedade, no rosto da natureza (Benjamin, 

1928/1984, p. 199). 

Nesse meandro entre natureza e história reside a condição da alegoria, necessária 

para compreender o desenvolvimento dos trabalhos de Benjamin como as Passagens e as 

                                                

29Na discussão sobre a relação intrínseca entre a natureza e a história ou da ideia de uma história natural, um 

conceito fundamental é o de segunda natureza. Adorno (1932/2015) identifica como contribuições para seu 

desenvolvimento as reflexões presentes em Teoria do romance de Lukács (1916/2009) e em A origem do 

drama barroco alemão de Benjamin (1928/1984). A importância dessas teorias encontra-se primeiramente no 

campo da estética, mas que pode ser ampliada para uma visão sobre a cultura e as formas de transitar os seus 

produtos que demarcam a relação existente entre natureza e história. Embora exista peculiaridades entre os 

autores, identificamos os pontos em comum que fundamentam nossa discussão sobre o método. Em Lukács 

(1916/2009) e em Benjamin (1928/1984) a segunda natureza é a experiência em um mundo decaído. A primeira 

e a segunda natureza relacionam-se com as formas como se constituem a cultura, sendo que em ambas se 

realizam na alienação traduzida como a cisão do mundo das experiências e as estruturas internas do homem. 

Esse movimento, por exemplo, culmina com a relação alienada que se traduz na mercadoria. Sobre a segunda 
natureza escreve Lukács (1916/2009, p. 64): Essa natureza não é muda, manifesta e alheia aos sentidos como 

a primeira: é um complexo de sentido petrificado que se tornou estranho, já de todo incapaz de despertar a 

interioridade; é um ossuário de interioridades putrefadas [...]. Em Benjamin (1928/1984), o desenvolvimento 

do conceito de segunda natureza ocorrerá com a análise dos elementos alegóricos presentes na teatralidade do 

Barroco em que os elementos sagrados, os heróis e os príncipes são a tradução da transitoriedade, da história 

de catástrofes a assolar a humanidade. Sobre este fenômeno Benjamin (1928/1984, pp. 199-200) escreve: A 

fisionomia alegórica da natureza-história, posta no palco pelo drama, só está verdadeiramente presente como 

ruína. Na ruína, a história se fundiu sensorialmente com o cenário. Sob essa forma, a história não constitui 

um processo de vida eterna, mas de indelével declínio. A potencialidade da segunda natureza encontra-se 

nesses elementos alegóricos em que é possível retomar a vida dos oprimidos. Não há síntese, mas relação 

imperfeita. 
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teses sobre a história (Gagnebin, 1999)30, uma vez que nela aparece a beleza efêmera sobre 

a qual o ser humano está condenado à morte. A alegoria revela a “facies hippocratica” da 

história como protopaisagem petrificada (Benjamin, 1928/1984, p. 188; grifos no original) 

em que uma das faces definidoras da história demarca a trajetória da humanidade e 

simultaneamente as catástrofes permanentes originadoras de ruínas. Para Benjamin 

(1928/1984), o barroco como fenômeno estético e artístico fornece-nos, em certa medida, a 

importância da alegoria para retratar a história em que seus elementos e personagens dizem 

do humano e da sua trajetória sobre a terra como se destacam, entre várias, as alegorias da 

caveira, do príncipe e do anjo. 

As alegorias surgem do mundo saturado de tensões em que é possível na constelação 

emergir os fenômenos do passado no presente (Benjamin, 1940/2012, p. 251). As alegorias 

possibilitam-nos realizar um duplo movimento dentro da pesquisa: em uma dimensão 

subjetiva contemplar as ruínas em que se transformam o mundo, em uma dimensão objetiva 

verificar o mundo que está em constante processo de catástrofe (Rouanet, 1981). Pensar 

nesse critério possibilita-nos completar que a alegoria não é uma arbitrariedade (Benjamin, 

1928/1984), mas elemento minúsculo e efêmero dos processos históricos. Ela ganha 

relevância e significado nas mãos do alegorista melancólico31, que enxerga em sua 

fragilidade e irrelevância o elemento revolucionário e salvador, sendo por isso capaz de se 

contrapor ao tempo vazio e patológico presente nas versões da história demarcadas pela 

cronologia de fatos e ideologias do progresso (Löwy, 2005; Gagnebin, 1999). As alegorias 

constituem como uma força potencial presente nos fatos e nas épocas históricas que se 

enriquecem com as lutas de classes, com os sonhos dos processos revolucionários de 

                                                

30 A alegoria e símbolo não se constituem um mesmo processo. O símbolo estabelece uma relação entre a 

essência da coisa e a palavra que a refere. Conforme indica Gagnebin (1999), ele é intransitivo, fornece somente 

o estático da história. Demarca estritamente a condição atemporal da coisa pela imediatez de sua definição 

(Benjamin, 1928/1984). Por outro lado, a alegoria encontra-se no abismo existente entre Ser visual e 

Significação que se relaciona mediante a dialética (Benjamin, 1928/1984, p. 187). A alegoria é um outro-dizer, 

é o transitivo das coisas na sua temporalidade. Na história a alegoria nasce e renasce na intentiva de uma 
redenção (Gagnebin, 1999). 
31 Rouanet (1981) e Matos (1999) argumentam que Benjamin busca uma relação com a melancolia na tradição 

filosófica dos gregos, nas leituras sobre saúde e doença baseada nos humores que controlam o funcionamento 

da alma e do corpo e na comunicação dos mesmos com o movimentos dos planetas como Júpiter, Saturno e 

Marte ou das estações do ano, nas releituras da Renascença sobre os gregos e anterior ao mecanicismo 

astronômico proposto por Copérnico e Kepler, nas leituras da experiência estética dos gregos, dos medievais e 

da renascença como o quadro Melancolia I de Dürer. Esse ponto diferencia significativamente da abordagem 

sobre a melancolia realizada por Freud (1917[15]/1996) que busca uma explicação científica para o processo 

identificando-o com mecanismos de funcionamento do aparelho psíquico do indivíduo. Contudo, Rouanet 

(1981) pontua alguns aspectos possíveis de aproximação de Benjamin e de Freud que serão explorados ao 

longo desta dissertação. 
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transformação das estruturas políticas e econômicas. Essa força concentra-se na mônada32 e 

cabe ao alegorista liberá-la do contínuo dos fatos históricos como a maneira de melhor 

contemplar o que se inscreve no tempo cheio de catástrofes e de declínio que demarca a 

humanidade. Essas alegorias nos chegam devido a intensificação de experiências de choque 

presentes no drama barroco e, consequentemente, na modernidade. São os choques que 

liberam as mônadas da história transformando-as em cifras da natureza. Nas alegorias é 

possível contemplar a ‘razão’ de ser e de viver na cidade. Elas não possuem em sua estrutura 

coerência e sua riqueza encontra-se nas possibilidades de livre associações presentes no 

mundo onírico (Matos, 1993; 1989). Seus oxímoros e a falta de conexão podem nos revelar 

o quanto de desfaçatez está presente na Razão com o seu mítico projeto de progresso para a 

humanidade. As alegorias são elementos de enrijecimento da segunda natureza para serem 

decifrados no movimento anímico do melancólico33. Elas se constituem de história, com 

seus rudimentos de decadência e de morte. Afirmam a precariedade de como o social é 

natureza. O alegórico projeto da modernidade se realiza pela repetição dos elementos míticos 

(pré-históricos) na cultura e enquanto drama barroco nas contradições existentes entre a 

                                                

32 As mônadas objeto de reflexão de Benjamin se remonta a obra do filósofo Leibniz. Elas possuem a sua 

expressão na ideia em que se reúne previamente os fenômenos e a interpretação objetiva dos mesmos. As ideias 

possuem uma imagem abreviada do mundo em que a tarefa do pesquisador será a de mergulhar na sua 

apresentação ou exposição (Darstellung) para uma interpretação objetiva do mundo (Benjamin, 1928/1984, 

p. 70). Nesse processo, a importância de Walter Benjamin está em trazer a ressurreição da segunda natureza 

da distância infinita para a proximidade infinita e revelá-la como objeto da interpretação filosófica (Adorno, 

1932/2015, p. 5). Na tese XVII em Sobre o conceito da história o objeto histórico é visto como uma mônada 

quando arrancado da versão historicista que se fundamenta no acúmulo de eventos no tempo homogêneo e 
vazio (Benjamin, 1940/2012, p. 249). Essa mônada, marcada por elementos messiânicos e revolucionários, aos 

olhos do materialismo histórico libera motivações para combater as opressões do passado e, mais ainda, as 

opressões do presente (Benjamin, 1940/2012; Löwy, 2005). Para que essa condição se mantenha há a 

sustentação de um posicionamento crítico do materialismo histórico que detona com a visão linear da história 

em que arranca seu objeto de análise. Essa escolha não é aleatória ou baseada no simples movimento de 

identificação do pesquisador pelo seu objeto de investigação. Ela se fundamenta em uma constelação de 

perigos que ameaça tanto o objeto da tradição quanto seus destinatários (Benjamin, 1982a/2009, p. 517). 
33 O melancólico, para Benjamin, possui uma relação cuidadosa com a alegoria porque ele é capaz de se 

esvaziar por completo direcionando toda a sua força para o objeto e fechando-se ao mundo. É nesse movimento 

em que é possível dar uma atenção a alegoria como preciosidade retirada do fluxo da história. Se o objeto se 

torna alegórico sob o olhar da melancolia, ela o priva de sua vida, a coisa jaz como se estivesse morta, mas 
segura por toda a eternidade, entregue incondicionalmente ao alegorista, exposta seu bel-prazer (Benjamim, 

1928/1984, p. 205). Para Freud (1917[15]/1996) a melancolia é a intensificação da tristeza por essa perda, tanto 

que ele devora o objeto perdido e acaba se identificando com o objeto de tal forma que a pobreza instaurada 

na perda do objeto é internalizada em uma visão de que o próprio Eu tornou-se insignificante. Por isso, a 

facilidade do melancólico pela ação suicida. Já o luto, fundamenta-se também na perda do objeto de modo 

menos intensificado e com a capacidade de superação da situação. Para Freud (1917[15]/1996) os sintomas são 

semelhantes, porém no luto é o mundo que se torna pobre e vazio (p. 251), enquanto que na melancolia, é o 

próprio Eu (p. 251). Matos (1999) destaca a importância de que não os vejamos como polos distintos, mas o 

luto mantém uma relação intrínseca com a melancolia. Nesse caso, o luto aparece como um fenômeno 

enigmático para a Psicologia, fenômeno que merece atenção e cuidado dentro dos processos pelos quais 

atravessam o ser humano. 
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promessa de emancipação proveniente de uma formação humanística e as violências 

consentidas nas guerras, nos campos de concentração e em nome da ciência (Bolle, 2000). 

Enfim, a alegoria emerge das relações humanas alienadas em que o componente social é 

objetivação dos componentes míticos dessa história natural (Adorno, 1950/1998). 

1.2. AS RUÍNAS E OS FARRAPOS: CONSTELAÇÕES DE UMA HISTORIOGRAFIA DA CIDADE 

O que olhar em uma cidade para reconhecer aspectos da sua história? As ruínas e os 

farrapos. Dois elementos sugestivos do reino das coisas (Benjamin, 1928/1984, p. 200) em 

que visualizamos as peças dos processos históricos utilizados por Benjamin para se 

contraporem às falácias de uma história progressista. Essas peças potencializam o olhar, 

possibilitam revelar as catástrofes históricas e o que é possível resistir diante das mudanças 

frenéticas do ambiente urbano que tende a eliminar as memórias. Nesse caso, na eliminação 

ou paralisia das memórias, as ruínas da cidade, como componente extraído dos relatos 

civilizatórios, provocam um ocultamento das histórias dos que sucumbiram diante de uma 

ideia evolucionista dos fatos sociais (Matos, 1989; Löwy, 2005). Da mesma forma, os 

farrapos, quando são removidos, fazem com que a história sucumba nos discursos pacíficos 

de que as épocas da decadência são sucedidas de épocas de superação. Essas duas imagens 

fornecem-nos a compreensão que o filósofo possuía da história e de seu método de 

montagem (Benjamin, 1982a/2009). As ruínas e os farrapos são imperfeitos em suas 

margens. Eles não se ocuparão em perfeita linearidade formando mosaicos simétricos com 

uma totalização compreensiva da história. Nesse caso, partindo de uma leitura marxista, 

fazer história em Walter Benjamin é lidar com as incongruências da dialética entre vencedor 

e vencido. A difícil tarefa de realizar um trabalho historiográfico levando em conta essas 

antíteses revela-nos o quanto de mítico ainda está presente na história, inclusive com a noção 

de que é possível uma reconciliação com a violência presente no processo civilizatório 

(Adorno, 1950/1998). 

O ocultamento da loucura como a face do vencido, nas reflexões aqui realizadas, 

revela as ilusões propiciadas pelo capitalismo como um novo sono ativador das forças 

míticas de que a história é superação das épocas anteriores (Benjamin, 1982a/2009, p. 436). 

No caso, sempre teremos melhores tratamentos para a loucura sem pensar a sua origem 

dentro da sociedade capitalista. Esse posicionamento dificulta uma elaboração da memória 

dos oprimidos diante da ativação permanente da estrutura econômica que mantém a posição 

intacta dos vencedores. Se Benjamin nos lembra que “enquanto ainda houver um mendigo, 

haverá mito” (Adorno, 1950/1998, p. 228; grifo no original); podemos transpor para 
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enquanto ainda houver loucos, haverá mito. Tal condição pode estar nos loucos que ainda 

perambulam pelas praças e pelas ruas. O incômodo que nos causa pode ser anestesiado com 

o sex-appeal do inorgânico34 presente na organização de nossas cidades e contraditoriamente 

expresso no tema Cidade dos Loucos com a elocução vejam o quanto sofreram.   

Benjamin desconfia das histórias únicas e dos conceitos unívocos capazes de 

apaziguar os pensamentos que ofuscam uma transformação dos processos sociais. O caso 

específico da loucura, via história de Barbacena, nos ajuda a construir uma crítica de acesso 

às memórias traumáticas quando nos esquecemos das particularidades que cercam os relatos 

transformando-as em produtos culturais. Entretanto, tais relatos não estão isolados da nossa 

forma de organização social. Universalmente tocam uma questão que se insere no modo 

produtivo, ou seja, do modo como encaramos a inutilidade do louco frente aos múltiplos 

aproveitamentos da mercadoria. A loucura por ser uma face dos vencidos, deixa em dúvida 

se as atuais frentes de atuação em torno da temática não demarcam apenas a continuidade 

dos problemas que o passado nos apresenta, por isso, a necessidade de uma melhor atenção 

para as ruínas e os farrapos. Mas, como encontrá-los na cidade e qual o procedimento para 

melhor utilizá-los? 

Nas Passagens e nas teses Sobre o conceito de História, Benjamim (1982/2009; 

1940/2012) oferece-nos uma visão em torno de uma nova historiografia que se volta para os 

oprimidos e para os vencidos da História. As teses, compreendidas dentro do conjunto das 

obras de Walter Benjamin, fazem referência às reflexões feitas pelo pensador ao longo de 

sua trajetória de vida e de seu engajamento político (Löwy, 2005). As críticas presentes nas 

teses em relação às leituras históricas aqui levantadas alcançam o ponto de que Benjamin 

buscava por meio de um posicionamento revolucionário, ou seja, implodir com a visão 

tradicional de história que ofusca os nossos sentidos para captar as particularidades das 

estrelas. Benjamin nas teses busca reconciliar a alma com o testemunho estelar, desvelando 

caminhos diferenciados para a humanidade que se encontra no presente. 

                                                

34 O sex appeal do inorgânico aparece como objeto em Walter Benjamin (1935/2009, p. 45) nas análises sobre 

mercadoria presentes nas reflexões sobre a cidade de Paris com suas vitrines, com seus objetos de vidro e as 

ostentações das mercadorias nas exposições. Como cidade-fetiche há o cruzamento entre o desejo de posse da 

mercadoria e o amor de transferência de suas supostas qualidades e propriedades ao consumidor (Matos, 

2010, p. 125). Esse mesmo cruzamento apresenta-se como dilema na forma como circula a memória da Cidade 

dos Loucos.     
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1.2.1. OS FARRAPOS 

Os farrapos são referências no modo como Benjamin visualiza a história e, 

consequentemente, como um resultante da construção das cidades, daquilo que resta e não 

possui um valor para as perspectivas progressistas: não tenho nada a dizer. Somente a 

mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas. 

Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única 

maneira possível: utilizando-os (Benjamin, 1982/2009, p. 502). A escolha por não 

inventariar os farrapos e os resíduos está na condição de que fazer um estudo dos processos 

históricos, de construção da cidade e de seus habitantes, consiste utilizar objetos e 

documentos aparentemente inúteis e sem valor para a modernidade. Nesse caso específico, 

inventariar implica no risco de valorar os farrapos mediante a ótica dos vencedores, fazendo-

lhes recair na forma de mercadoria. Por outro lado, a utilização refere ao processo de 

restaurar a dimensão memorialística e a potencialidade de rompimento com o funcionamento 

social. Nesse caso, remeter aos farrapos significa um compromisso de ação no presente que 

rompa com o hoje paralisado por uma perspectiva demarcada pelo encantamento das forças 

míticas da história natural. Utilizar os farrapos significa reconhecer o quanto estamos presos 

na atual estrutura política e produtiva. 

Os farrapos são restos da história e nas cidades compõem os vestígios da vitória das 

classes dominantes (Benjamin, 1940/2012). Eles são elementos utilizados na construção de 

uma poética memorialística dos habitantes marginais da cidade como os loucos. Os restos 

são referências do descartável e de épocas imemoriáveis em que as ruas ainda eram caminhos 

e o ferro, a fundir nas construções das casas e dos prédios, estava nas projeções das 

engenharias. Por esse ponto, os farrapos possuem sua importância ao romper sua 

identificação com o vencedor que beneficiaria a manutenção das injustiças sociais. Ao serem 

utilizados, há o reconhecimento de que a voz e a luta dos vencidos não podem ser 

completamente silenciadas. Eles são sinais da resistência em face à opressão e fazê-los 

justiça significa um rompimento da identificação com o vencedor que propicia a 

continuidade das situações de injustiça como adverte Benjamin (1940/2012). 

A utilização dos farrapos no processo da pesquisa sobre a memória não significa 

descrever os fenômenos tal e qual como foi, como a tentativa de realizar uma reconstituição 

do passado remetendo a uma visualização exata dos fatos (Benjamin 1940/2012). Os 

farrapos possuem o caráter de despertarem elementos a construírem imagens dialéticas do 

passado que provocam uma práxis diferenciada no presente. Essas imagens são lampejos no 
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agora (Jetztzeit – tempo-de-agora ou tempo atual conforme aparece na tese XIV) que 

formam as constelações a compor um material de pesquisa sobre a memória. Esses lampejos 

possuem um caráter explosivo capaz de mudar o transcurso da história, a história petrificada 

e, como mera repetição, vazia das condições de opressão (Löwy, 2005; Matos, 1989). 

Os lampejos são possíveis somente quando se rompe com a linearidade entre o 

passado e o presente, pois para que um fragmento do passado seja tocado pela atualidade 

não pode haver qualquer continuidade entre eles (Benjamin, 1982/2009, p. 512). Gagnebin 

(2008) salienta que o revisitar o passado não significa presentificação que se traduz pelas 

práticas perpetuadoras de domínio e pelo posicionamento simplista de reconhecer que o 

passado possui uma valoração por causa do tempo atual. No caso da pesquisa aqui 

empreendida, corre-se o perigo de se incorrer, de modo raso, na ideia de que a memória dos 

vencidos, como os loucos de Barbacena, tem valor estritamente pelo fato de mostrar o que 

não deve ser feito como prática social excludente e aniquiladora porque o presente nos 

propicia a superação das atrocidades cometidas ou pelo menos o que não deve ser feito. Esse 

movimento provoca uma visão unidimensional entre o passado e o presente tornando os 

rastros do passado um apêndice que deve a qualquer custo ser visualizado pelas intenções 

melhores do presente para que não se torne a repetir as catástrofes da história. 

Por mais que tal posicionamento seja cheio de boas intenções, o cortejo triunfal dos 

vencedores (Benjamin, 1940/2012) desfila por cima dos corpos e dos farrapos dos 

silenciados pelos processos históricos. O passado, como um elemento constitutivo da 

memória, torna-se um antiquário com valor de mercadoria. Nesse caso, de boas intenções, o 

inferno está cheio! As narrativas nessa versão tornam-se apenas um fetiche e uma reificação 

a serem reproduzidos com curiosidade, conforme buscamos trabalhar no quarto capítulo 

dessa dissertação. Essa relação morta de posse e de acumulação (Gagnebin, 2008, p. 81) 

impossibilita as revoluções e as transformações da história. A pesquisa memorialística 

dentro da Psicologia Social, que se neutraliza como Psicologia Crítica, torna-se um objeto 

curioso e apático diante dos afetos regredidos do pesquisador. 

O cortejo do passado que chega ao presente demonstrando o final feliz do mocinho 

retornando aos braços da amada após matar os vilões da versão tradicional da história, ilustra 

o posicionamento dos que ainda se mantêm identificados e seduzidos pelo vencedor. É a 

versão da história capaz de apaziguar a criança desordeira, retirando-lhe o potencial de 

modificar a casa e de explorar seus ambientes sem culpa (Benjamin, 1928/2012). O 

historiador se reconhece afetivamente nos engodos do que é contado nas versões oficiais do 
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progresso da técnica e da ciência. A história, a bela adormecida, continua a acordar com o 

beijo do príncipe encantado, o progresso, e não com as bofetadas do cozinheiro, o historiador 

que rompe com a lógica dos dominadores35, pois tal final mostra sua face desprezível que o 

vencedor procura esconder. 

A forma de ceder a esse ludibriar histórico, como aparece na tese VII, encontra-se na 

acedia, ou seja, no posicionamento melancólico de aceitação incondicional da fatalidade dos 

processos históricos que na figura do cortesão aparece pela sua infidelidade em retratar a 

história pela perspectiva dos vencidos, um dos aspectos da influência de Saturno. A 

fatalidade da história e a sedução do vencedor não significam para Benjamin certo 

imobilismo e aceitação de que as coisas não podem ser modificadas, uma vez que, por outro 

lado, a influência de Saturno sobre o tirano causa-lhe sua destruição pela apatia (Benjamin, 

1928/1984). Os produtos culturais, os farrapos, ou seja, os documentos decorrentes dos 

processos históricos, possuem a dubiedade de serem ao mesmo tempo da cultura e da 

barbárie (Benjamin, 1940/2012). O que essa dupla condição dos documentos nos indica, 

lembra Gagnebin (2008), dependerá da forma de como será apropriado pelo historiador, da 

relação que estabelece entre o passado e o presente. O passado apresenta-se como um tempo 

aberto necessário de ser interpretado e o presente com sua imprevisibilidade, momento da 

ação e da rememoração. Nessa confrontação, os documentos, como vestígios e farrapos, 

mostram a dialética da história: a força do opressor e a resistência do oprimido. Esse 

movimento ocorre na utilização dos documentos, dos farrapos, enquanto produtos culturais, 

testemunhas do passado que apresentam ao historiador um potencial revolucionário de 

liberar forças pela frágil e potente memória, de acreditar em uma história para além dos 

vencedores (Löwy, 2005). 

O elemento da cultura se processa quando os documentos, aqui compreendidos como 

farrapos, são testemunhas da tradição e do desenrolar do processo civilizatório (Löwy, 

2005). Captar o cultural presente nas documentações significa traduzir o significado que elas 

ganham nas diferentes épocas e a que necessidades correspondeu sua elaboração 

(Benjamin, 1982/2009, p. 509). A barbárie, por sua vez, possui dupla compreensão que nos 

                                                

35 Segundo relata Rouanet (1984), o prefácio da primeira edição de Origem do drama barroco alemão trazia a 

história da Bela Adormecida com um desfecho bem diferente do que é comumente conhecida nos meios 

infantis. A versão utilizada por Benjamin coloca que a princesa acordou depois de ouvir a forte bofetada dada 

pelo cozinheiro em seu ajudante. Dentro dessa versão, o cozinheiro é o próprio Benjamin e o ajudante é a 

ciência oficial. A obra é a grande bofetada dada à ciência e a princesa é a Verdade que dorme sobre os livros. 

Essa versão foi deixada de lado pelo próprio Benjamin e não saiu na publicação da obra. Contudo, a parábola 

é contundente no modo como Benjamin oferece um giro ao referenciar a história sob a perspectiva do Barroco. 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

36 | 

fornecem uma visão complementar sobre a constituição do documento histórico enquanto 

traço cultural e poder revolucionário. Em uma acepção, a barbárie transcorre do processo de 

aniquilamento dos vencidos, da morte violenta a que tiveram de passar e do massacre 

propiciado pelas catástrofes do progresso e da civilização (Löwy, 2005). A outra acepção 

encontra-se na potencialidade em que o elemento bárbaro propicia um movimento contrário 

ao que está posto, de reação. A barbárie refere-se ao que sobrevive na cultura e ao elemento 

cultural petrificado que é suscetível a ser transmitido pelas gerações. De certa forma, os que 

sofreram os efeitos da barbárie, envolvidos pelos farrapos, possuem uma dimensão 

destrutiva capaz de romper com essa transmissão. Os documentos deixam vestígios 

memorialísticos capazes de propiciar outro movimento dentro da história, deliberando 

potencialidades de uma revolução no encontro do materialismo histórico com a pequena 

teologia36 (Benjamin, 1940/2012). 

Para se contrapor ao vazio da história proveniente de um conhecimento totalizador 

pela ótica dos vencedores, o historiador, em seus trabalhos, realiza um movimento de 

escovar a história a contrapelo (Benjamin, 1940/2012, p. 245), ou seja, é preciso ir contra 

os sistemas e os mitos que sustentam o triunfo do progresso (Löwy, 1990). Esse processo 

possibilita com que se consiga ver a história para além da ótica do vencedor.  Realizando a 

extensão das teses benjaminianas para uma leitura da história da cidade, tem-se a 

extrapolação da visão de que, com a modernização das cidades, nos distanciamos mais dos 

perigos de sucumbir nas lutas pela sobrevivência. Se as cidades modernas são o palco da 

efetivação do grande cortejo de vencedores, não podemos tomar essa imagem profética como 

um fatalismo sobre o qual estamos predestinados. O profeta anuncia o presente. Do ponto 

de vista político, pentear a história da cidade a contrapelo é constatar que o capitalismo não 

morrerá de morte natural (Benjamin, 1982/2009, p. 708), mas da revolução. Esta tem como 

                                                

36 Na tese I a teologia é descrita como pequena e feia diante do tabuleiro da História; ela não aparece, mas sua 

importância se encontra em auxiliar o materialismo histórico a vencer (Benjamin, 1940/2012). Essa descrição 

demonstra-se meio hermética e confusa dado que Benjamin assume três fontes díspares para a sua análise da 
história: o Romantismo alemão, o messianismo judaico e o marxismo (Löwy, 2005, p. 17). O elemento 

teológico tem sua importância na atitude da rememoração (Eingedenken) e na redenção messiânica (Erlösung) 

em que é possível romper com os automatismos presentes em certas leituras do materialismo histórico. As duas 

atitudes são processos de vivificação da luta dos vencidos da história, na conformação de que é possível uma 

sociedade diferente. Sobre a relação entre a teologia e o materialismo histórico Löwy (2005) nos atenta para a 

necessidade de ter cuidado em não reduzir os dois polos tendendo para um dos lados. Existe uma relação 

delicada e que devemos evitar o equívoco de espiritualizar o materialismo ou materializar a teologia. Matos 

(1999) destaca o aspecto de que o Messias se encontra dentro dos processos históricos, ele é intra-histórico é 

um recurvar-se do tempo sobre si mesmo, o suspender-se como devir homogêneo e irreversível (p. 153). As 

controvérsias em torno das teses, sua recepção e apropriação principalmente no quesito da relação entre 

teologia e materialismo histórico são apresentadas com Löwy (2005) e Konder (1988). 
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uma das funções destruir por completo as forças que um dia exilaram a loucura dentro de 

uma instituição e aniquilaram vidas em nome de uma prática científica. 

1.2.2. AS RUÍNAS 

As ruínas aparecem de modo emblemático na tese IX em Sobre o conceito de História 

(Benjamin, 1940/2012) e nas descrições sobre alegoria em Origem do drama barroco 

alemão (Benjamin, 1928/1984). Ela é sugestiva na construção de visões diferenciadas da 

história capazes de provocar mudanças em uma percepção homogênea provocadora de 

memórias atrofiantes na experiência (Rouanet, 1981), consequência da formatação de 

narrativas que contemplem somente os grandes feitos em que se ajusta contraditoriamente 

progresso técnico e regressão social (Löwy, 2002, p. 204). Com as ruínas, exige-se ainda 

mais a elaboração da memória para que o passado possa ser revisitado e haja um 

reconhecimento dos restos e dos vestígios das situações de catástrofe. Contudo, diante da 

técnica e do movimento acelerado da cidade, há um hiato significativo entre os afetos e a 

capacidade de rememorar. Essa discrepância ocorre porque somos um estranho em nossa 

própria morada. A modernidade com essa busca incessante por objetos perdidos diante do 

excesso de mercadorias e na mudança rápida do ambiente urbano dificulta-nos ter uma visão 

sobre o passado. Aliás, o próprio passado é capturado em produtos que nos transformam 

saudosistas apáticos de uma condição que é apenas a ilusão de nossos desejos e não um 

compromisso comunitário e coletivo com as transformações do presente. 

A noção de progresso, aqui empregada e amplamente criticada por Benjamin, 

encontra a sua face na perda da dimensão crítica da história em que se fornece uma ideia de 

totalidade com o apogeu da ciência sem uma reflexão ética sobre a real necessidade do 

aparato técnico37. Ela preserva, pelo menos em uma fórmula abstrata, a ideia de que o 

conteúdo acumulado das descobertas e das teorias seria de fácil acesso para toda a 

humanidade. A evolução da ciência é análoga ao avanço cultural dos povos em que as 

                                                

37 Seria um posicionamento ingênuo assumir o progresso na sua forma adialética em que se nega as condições 

materiais hoje existentes e, consequentemente, deixando de avaliar a componente histórica do termo 

fornecendo uma dimensão unívoca do mesmo. Benjamin (1982/2009), por exemplo, reconhece a ideia de um 

progresso crítico presente nas proposições do político e economista Turgot. Ele propiciou no século XVIII uma 

visão sobre a aparência de alguns avanços sociais que na verdade eram regressivos. Contudo, essa ideia perde 

espaço com a ascensão burguesa que retira o caráter crítico do progresso e ganha conotações reduzidas com 

algumas práticas científicas do século XIX, como a adoção limitante das teorias evolucionistas no campo das 

ciências sociais. Escreve Benjamin (1982/2009, p. 519) a doutrina da seleção natural teve uma importância 

decisiva neste processo: com ela fortaleceu-se a opinião de que o progresso se realiza automaticamente. 

Ademais, ela favoreceu a extensão do conceito de progresso a todos os domínios da atividade humana. 
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condições de exclusão dão lugar à igualdade de acesso ao que foi produzido como 

tecnologias. Essa noção mostra um lendário início do qual saímos das condições 

atormentadoras da caverna com a luta por sobrevivência e caminhamos para um lendário 

fim da história em que todos terão salvaguardadas as condições necessárias para viver 

(Benjamin, 1982/2009). 

Somente uma historiografia a partir dos oprimidos torna possível alcançar mudanças 

no presente por meio de uma crítica radical às contradições da técnica na estruturação do 

conhecimento científico. Como as teses possuem um caráter universal em suas proposições, 

os vencidos hoje são os que buscam contar suas histórias de um modo diferente, 

demonstrando suas resistências e suas inquietações permanentes na memória, verdadeiras 

ruínas a serem observadas pelo anjo da história. Acompanhemos a construção da tese IX: 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Nele está desenhado um anjo 

que parece estar na intimidade de se afastar de algo que ele encara fixamente. Seus 
olhos estão escancarados, seu queixo caído e suas asas abertas. O anjo da história 

deve ter esse aspecto. Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós vemos 

uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa a seus pés. Ele gostaria de deter-

se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do 

paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que o anjo não poderá mais fechá-

las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as 

costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É essa 

tempestade que chamamos progresso. (Benjamin, 1940/2012, p. 245-246; grifo no 

original) 

O anjo conhece os céus e os infernos. É a figura que consegue transitar por essas duas 

realidades e auxilia os homens a perpassar pelas condições que demarcam o seu existir. Essa 

pelo menos é a intenção alegórica, mas o anjo da história diante do movimento abrupto do 

progresso não tem possibilidade de ajudar os mortos e de organizar os destroços da 

civilização. Essa condição o deixa melancólico no sentido que tem a consciência das perdas 

diante da força infernal do progresso que não é possível parar (Matos, 1989) e que, do ponto 

de vista da morte, a vida é o processo de produção do cadáver (Benjamin, 1928/1984, p. 

241). A imagem aqui fornecida pela tese IX se atualiza a cada situação de violência, a cada 

mal-estar da cultura presenciada por extermínios ainda que seja de um ser humano na parte 

mais remota do planeta (Löwy, 2005). Os cinquenta mil anos de homo sapiens (Benjamin, 

1940/2012, p. 251) estão cristalizados em catástrofes e sofrimentos. Isso implica uma 

conclusão que pode levar à compreensão de sermos tão generalista, mas, na verdade, 

corresponde à face petrificada da história. 

A imagem enche-nos de terror e de pessimismo em relação à espécie humana. Talvez, 

como lembra Löwy (2005), é a que faz justiça para descrever as práticas de extermínio 
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presenciadas nos campos de concentração a perpassar a história: Auschiwtz, Camboja, 

colonização dos indígenas na América Latina, ditaduras militares no Cone Sul e estruturação 

de hospitais psiquiátricos no Brasil, mais especificamente, em Barbacena. Ela nos revela 

ainda o sucumbir dos fascistas, dos burgueses e dos comunistas que se apegam a uma história 

progressista como fonte salvadora dos tormentos da humanidade. Eles também são a face 

dos vencidos (Matos, 1989). A descrição da tese como elemento alegórico afirma-nos a 

impossibilidade de relato direto dessas situações extremamente traumáticas a que estamos 

expostos, da qual nem o anjo da história sai ileso e todos correm perigo. 

Matos (1989, p. 69) recorda que o anjo é o intérprete daquilo que no homem e na 

história existe de inumano, que transgride suas fronteiras. Ele é a testemunha das marcas 

que a cultura deixa na constituição do humano, marcas indeléveis do progresso técnico-

científico. Não se trata aqui de colocar a cultura como um apêndice que pode ser removido, 

ou um movimento de formatação externo ao ser humano que o deixou dessa forma, mas do 

modo como se constituiu a espécie com os processos repressivos e de sacrifício a que 

tivemos de nos submeter para estruturar a civilização como aparece em nossos dias e que é 

muito bem contemplada nas discussões sobre o processo criativo do barroco pelas ruínas da 

história (Benjamin, 1928/1984). O inumano refere-se àquilo que se prefigura como segunda 

natureza decaída e na qual estamos em estado de estagnação na atual configuração dos 

processos históricos. Embora o avanço tecnológico e científico nos prometa empurrar para 

um estágio diferente, o que se observa é a manutenção e a reafirmação dessa natureza. Tal 

e qual como no drama barroco, a história não se constitui um processo de vida eterna, mas 

de inevitável declínio (Benjamin, 1928/1984, p. 200) que aqui se agrava com o 

fortalecimento do regime capitalista. 

Com essa realidade, se a Paris de Baudelaire retratada em sua história aparece frágil 

como um vidro e seu lixo, suas ruínas, capazes de serem retratados pelo poeta somente no 

momento em que os burgueses estão envolvidos no torpor dos sonos (Benjamin, 

1938/1985a), é possível pensar que no caso de Barbacena a memória dos vencidos pode ser 

acessada quando os métodos científicos da Psiquiatria Clássica, que reproduzem o estado de 

validação de práticas sociais excludentes, abaixam seu estado de vigília. Diante dessa 

situação, um anúncio da tese IX pode ser: quando os ventos altivos do progresso que ainda 

embalam a cidade de Barbacena e a visão difundida sobre sua história sossegarem os 

burgueses, somente assim, o anjo realizará um movimento diferenciado e modificará o 

transcurso da história utilizando as ruínas e cuidando dos que jazem na hecatombe. Parece 
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um prelúdio utópico e irreal de um futuro para lunáticos, mas é uma visão que nasce do 

confronto com o passado, com o olhar a insustentável situação das ruínas que chegam aos 

céus. Essa posição é que não é possível mais ser perpetuada e necessita de transformação 

radical. 

Esse giro ocorre diante de um olhar diferenciado para as ruínas, como sinal de 

reconstrução do que é valioso, mas foi sucumbido pelo progresso. Löwy (2005) adverte que 

tal condição não significa um retorno a um passado distante em que andávamos nus na 

eternidade do paraíso, mas é um ressuscitar o passado mediante o processo de rememoração 

em que se viabiliza uma sociedade sem classes. Nesse movimento, Benjamin aproxima as 

imagens messiânicas da teologia judaica com elementos da compreensão histórica 

fornecidas pelo materialismo dialético (Löwy, 2005; Gagnebin, 1999). Benjamin reconhece 

como o lugar onde as ruinas podem ter a salvação. É o conhecimento que nasce das ruínas.   

As ruínas fornecem-nos a ideia em potencial de rompimento com o passado como 

um recontar dos grandes feitos dos vencedores. A atualidade de um fragmento se expressa 

no quanto este se caracteriza como outro, no quanto se rompe com o passado de opressão 

dos vencidos e da ilusão de se ter algum vencedor. O movimento diferenciado do tempo-de-

agora (Jetzeit) se traduz por um posicionamento crítico diante do perigo eminente que ronda 

os discursos da história que validam as catástrofes. Esse movimento é diferente de uma 

relação causal entre presente e passado em que o componente temporal mantém a conexão 

entre os elementos históricos. A crítica propicia o arrancar dos fenômenos em um fluxo 

contínuo temporal. Nesse caso, o historiador explode esse ininterrupto manancial do passado 

em direção ao presente para assumir a dialética da construção das imagens como 

componentes formativas de uma constelação (Benjamin, 1982a/2009) em que ocorre a 

atualização do passado no presente. O passado se mantém aberto para ser rememorado não 

conforme os fatos que aconteceram, mas no que está aberto ao clamor dos mortos por justiça. 

Esse despertar para a utilização das ruínas no aspecto involuntário da memória, como 

pretendemos aprofundar no terceiro capítulo da dissertação, pode ser traduzido como o salto 

de tigre em direção ao passado, conforme está na tese XIV (Benjamin, 1940/2012, p. 249). 

Esse salto consiste em encontrar expressões para o que está diante dos olhos. É a 

potencialidade da indignação em que é possível interromper as catástrofes do mundo 

presente (Löwy, 2005). 

O barroco alimenta um profundo culto pelas ruínas, uma vez que são reveladoras dos 

cadáveres resultantes do movimento avassalador da história. Esse culto às ruínas do barroco 
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e seu aparecimento na imagem sobre o progresso na tese XI traz o quanto de ambíguo é a 

relação que a história assume com as catástrofes e, consequentemente, com a morte. No 

barroco, as ruínas são expressão do reino em que as caveiras carregam a desolação. Mas, 

não podemos reduzir somente a esse ponto. Elas são o prelúdio da ressurreição. O mundo 

cheio de ruínas do Barroco é secularizado e a contemplação de que um dia as ossadas se 

tornem novamente vivificadas é uma realidade alimentada abaixo dos céus, nas realidades 

terrenas. O alegorista que tem um profundo cuidado com as ruínas tem no processo de reuni-

las a sua metamorfose. O seu rosto cadavérico se transforma em traços angelicais. É o 

Angelus Novus que tem o conhecimento do Bem e do Mal, do vício dos tiranos, do 

enlutamento do príncipe e da melancolia do cortesão – personagens do barroco e das cidades 

modernas – palco em que se encena a história natural. Eles são elementos constitutivos da 

subjetividade humana – que cai como um anjo no abismo e é trazida de volta pelas alegorias 

(Benjamin, 1928/1984, p. 258). As ruínas como esses elementos subjetivos fixados na 

transitoriedade do céu estrelado são ruído e lembrança. Em meio ao desaparecimento, são 

guardiães do imperecível. São vestígios do invisível (Matos, 1998, p. 84) que não são 

possíveis de serem apagados da noite tenebrosa e envolvente da história.  Assim, partimos 

rumo a Cidade dos Loucos. 

 

 

  



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

42 | 

 

 

CAPÍTULO 2  

 PASSAGENS POR BARBACENA: A CIDADE DOS LOUCOS 

 

Doido 

O doido passeia 

pela cidade sua loucura mansa. 

É reconhecido seu direito 

à loucura. Sua profissão. 

Entra e come onde quer. Há níqueis 

reservados para ele em toda casa. 

Torna-se o doido municipal, 
respeitado como o juiz, o coletor, 

os negociantes, o vigário. 

O doido é sagrado. Mas se endoida 

de jogar pedra, vai preso no cubículo 

mais tétrico e lodoso da cadeia. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

O louco passeia pela cidade e é um tipo comum entre os seus habitantes. Ele ocupa 

os versos que passa pelo sentimento de indiferença dos habitantes da cidade. A memória de 

uma loucura antes dos processos de reclusão nos hospitais psiquiátricos, como os da cidade 

de Barbacena, está representada nos versos do poeta-alegorista. A ideia de uma reclusão da 

loucura se efetiva e ganha contornos no Brasil com o crescimento progressivo das cidades e 

a industrialização tardia (Magro Filho, 1992). O louco, como um transeunte na rua, é um 

pesadelo difícil de ser elaborado pelo modelo estruturado de sociedade burguesa. É 

complicada a sustentação desse lugar do louco, pois ele nos acusa em sonhos o que nos 

acondiciona na noite moderna. Ele é o infortúnio de que [...] o sonho mais belo encerra como 

uma mácula sua diferença na realidade, a consciência da mera aparência daquilo que ele 

proporciona (Adorno,1951/1993, p. 97). Ao mesmo tempo, o processo de despertar em meio 

ao pesadelo da história de horror, que se impõe nos processos de institucionalização da 

loucura, nos afirma que quando despertamos no meio de um sonho, mesmo que seja dos 

piores, ficamos decepcionados e temos a impressão de termos sido enganados quanto ao 

melhor (Adorno, 1951/1993, p. 97). 

A rua como palco da loucura quebra com a estrutura de funcionamento da cidade. 

Descobrir os elementos de loucura que estão reunidas nas ruas de Barbacena, como em 

qualquer outra cidade, exige de nós certa desorientação tal qual como alguém que se encontra 

perdido na floresta. Benjamin compara a cidade a uma floresta e perder-se nela exige de cada 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

43 | 

um que adentramos em suas ruas certo grau de instrução fornecido pelo onírico presente nas 

imagens da história38. Na Cidade dos Loucos, o nome da rua deve soar para aquele que se 

perde como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade devem 

refletir as horas do dia quanto um desfiladeiro (Benjamin, 1932-34/2012, p. 73). Nesse 

caminhar, descobrimos que o louco é elemento sagrado que concorre com a circulação das 

mercadorias e de um saber que é anterior às técnicas de psiquiatrização do sofrimento 

mental. 

Engel (2001), pesquisando sobre os relatos de historiadores memorialistas da cidade 

do Rio de Janeiro, encontra habitantes do século XIX semelhantes ao retratado no poema de 

Drummond. Começamos pelo negro Bitu, um andarilho popular que vivia embriagado e 

cantarolando pelas ruas. Ele era conhecido dos habitantes da cidade e serviu de inspiração 

para uma canção popular que lembra um deslizamento ocorrido no Morro do Cruzeiro que 

ocasionou a morte de seu melhor amigo. Encontraríamos por volta dos anos 30 do mesmo 

século, e próximo à Rua do Ouvidor, o velho João, com seus exércitos fantasiosos e palavras 

desconexas aos olhos dos outros. Ainda, toparíamos com uma mulher que tinha visões 

religiosas, um capitão envolvido em farrapos, melancólicos com anúncios apocalípticos 

sobre o presente, artistas com roupas extravagantes, Mal das Vinhas com suas variadas 

profissões e amplo saber sobre a vida. Esses habitantes se tornam personagens presentes na 

história oral da população da cidade do Rio de Janeiro. São os doidos presentes no cotidiano 

e incorporados nos hábitos da cidade. Eles eram comuns às cidades, tanto que se manifestam 

em poesia e em versos populares. Eles não pareciam temidos e, por mais estranhos e 

diferentes que fossem considerados seus hábitos, isso não impediu que, de alguma forma, 

tenham sido incorporados no dia-a-dia da cidade (Engel, 2001, p. 24). A intenção em trazer 

esses relatos não é a de fornecer uma visão idílica de um tempo em que a loucura e a cidade 

conviviam de uma forma harmoniosa e não existia resistências em relação aos inadequados 

                                                

38 A teoria de interpretação dos sonhos desenvolvida por Freud nos fornece a dimensão sobre a importância da 
atividade onírica no funcionamento psíquico do indivíduo. Os sonhos podem ser originados de excitações 

sensoriais externas (objetivas) ou excitações sensoriais internas (subjetivas), estímulos somáticos internos 

(orgânicos) e fontes de estimulação puramente psíquicas (Freud, 1900/1996, p. 59). Dentro dessas fontes, os 

sonhos são materiais importantes para nos remeter a relação que constituímos com o processo civilizatório. 

São marcas das impressões do mundo no momento em que o indivíduo se encontra acordado ou sobre o 

envolvente sono, de suas experiências passadas na infância conjugadas com elementos do que aprendeu com a 

história, quando se encontra com um certo descontrole orgânico, com seus desejos.  Os conteúdos oníricos 

fornecem-nos um conhecimento sobre o indivíduo e o funcionamento de seu aparelho psíquico. Os sonhos nos 

possibilitam identificar as marcas da civilização, ter uma interpretação ampla dos processos repressivos que 

assolam o funcionamento do corpo, principalmente das estruturas do sistema nervoso, as quais são responsáveis 

pela elaboração dos variados estímulos, e de seu psiquismo. 
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para o projeto urbanístico proposto para as cidades brasileiras. Contudo, conforme indica 

Engel (2001), o acesso aos diversos ambientes urbanos não era negado. As instituições 

psiquiátricas permaneceriam do outro lado do Atlântico e nas elucubrações dos 

modernizadores do país. 

Os loucos como personagens presentes nas ruas tornam-se um perigo para o 

funcionamento e a lógica de sobrevivência expandida com o crescimento dos centros 

urbanos. As visões e os movimentos da loucura que forneciam material para o imaginário de 

histórias e abasteciam as narrativas populares apresentam-se insignificantes diante das 

exigências crescentes de mão de obra para a industrialização nascente. A loucura denuncia 

as contradições da crescente proletarização que atravessa o país no final do século XIX e 

início do século XX em decorrência do surto industrial e do desenvolvimento desordenado 

dos centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro (Bolle, 2000). A permanência dos 

loucos nesse ambiente de industrialização tardia atrapalha o funcionamento das máquinas e 

o movimento crescente das multidões. 

Com menor frequência, os resquícios da loucura nas ruas se manifestam, mas são 

expurgadas para dentro dos muros dos hospitais psiquiátricos. É notória, por exemplo, as 

visões de Arthur Bispo do Rosário, o Mensageiro da Passagem. Ele sai do interior do 

Sergipe com as suas tradições de resistência ao processo de escravidão e tem nas ruas do Rio 

de Janeiro o nascedouro de suas visões messiânicas (Oliveira, 2014). Entretanto, sua 

presença não irá compor os relatos orais da população, uma vez que é contido nos entremuros 

da Colônia Juliano Moreira. A cidade somente se reencontrará com Bispo do Rosário nas 

exposições de sua arte resistência em que utiliza da matéria dos fios e da tecitura dos 

uniformes da instituição psiquiátrica para memorar as atividades de um escravo liberto, do 

descendente de quilombo, de suas tradições culturais marcadas pela resistência à opressão. 

Bispo do Rosário, assim como os demais loucos que permanecem na arte e na escrita poética, 

é a resistência diante da face do vencedor que se metamorfoseia como o dono do latifúndio, 

das imposições da cultura dominante em terras brasileiras e dos sonhos de modernização da 

era industrial (Oliveira, 2014). A loucura apresenta-se na periferia do funcionamento da 

cidade. Ela é um sinal de resistência ao projeto de modernização e ao ideal de progresso que 

move o aparato técnico-científico, o qual a retira das praças e das ruas da cidade promovendo 

uma limpeza e ordenação racional do espaço público. Os doidos, reunidos na oralidade 

popular, aos poucos desaparecem ou perdem sua importância na história da cidade. Essa 

perda da sensibilidade é condicionada pelo processo de embrutecimento que assola a 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

45 | 

população da metrópole. O louco como um objeto decorativo dissonante do progresso e do 

ideal de felicidade que se busca na circulação das mercadorias sofre a aplicação de uma 

energia necessária para arrancar um gemido ao objeto maltratado (Adorno, 1951/1993, p. 

95). 

A história de Barbacena como a Cidade dos Loucos torna-se conhecida não pelos 

seus loucos nas ruas e nas arquiteturas conforme o Rio de Janeiro do século XIX, mas pela 

antípoda em que são mantidos distantes de suas ruas e de suas praças. A in-visibilidade dos 

loucos será a razão de tornar a cidade de Barbacena conhecida em todo o território nacional. 

Embora sejam importantes para a política local e a estruturação da sua economia, a Cidade 

dos Loucos mostra como face poderosa a exclusão de seus doidos do ambiente urbano. Para 

eles, como exposto na poesia de Drummond, apenas resta o cubículo mais tétrico e lodoso 

da cadeia. Essa visão se cristaliza e mostra em outro aspecto os resquícios e a face do vencido 

que ainda se repete nos dizeres populares e na reprodução dos meios comunicativos como 

um eterno retorno neurótico39. A Cidade dos Loucos tem origem no modelo obsessivo das 

produções dos artigos em massa que povoam as mercadorias, as vitrines, as multidões do 

ambiente urbano e os eventos históricos. Essa ordem mantida pelos governantes da história, 

pelos vencedores precisa ser rompida. Para Benjamin (1938b/1994), ainda que a cidade e a 

sua história tenha em seus arranjos e em seus ordenamentos a sedução das viradas de um 

caleidoscópio, é preciso um movimento brusco de quebrar em pedaços o que aparentemente 

se mostra como continuidade dentro dos processos históricos. No caso de Barbacena, a face 

da catástrofe permanente se sustenta na sua qualificação de Cidade dos Loucos dentro das 

práticas de manutenção da loucura distante das ruas. A sustentação desse lugar de 

mercadoria é apenas movimento reiterado de nossas fantasias, de nossos sentimentos e de 

nossos afetos. A loucura denuncia o que não combina com o funcionamento das cidades e 

que através de um mote repetitivo podemos sustentar um distanciamento preventivo.  

                                                

39 A compulsão à repetição é comum na estrutura neurótica em que o elemento recalcado retoma como ideia e 
de modo simbólico a componente pulsional que foi reprimida (Freud, 1924/1996). Esse recalcamento se dá na 

impossibilidade da satisfação dos elementos pulsionais no contexto social revelando o que é mais característico 

na constituição de nossa individualidade que é o trauma. A repetição na dinâmica da neurose busca os “restos” 

de uma ideia em que não existe o repressivo social para além do princípio de realidade. Essa condição 

fantasiosa faz com que a regressão social a qual, por exemplo, pode se afirmar no barulho repetitivo de sons 

na grande cidade ou na reprodução massiva das informações no meio social, a regressão a um passado em que 

houve a ilusão de satisfação pulsional, formando-se, assim, uma substituição das condições em que se erigiram 

o social. A dinamicidade da psicose que é desconforto para os neuróticos se traduz em uma rejeição do que 

compõe o princípio de realidade. A psicose, através de seus delírios e processos alucinatórios, propõe uma 

nova realidade (Freud, 1924/1996, p. 209). A constituição da psicose e da neurose não se insere somente na 

perda da realidade, mas nas formas de estruturação de um substituto para a realidade. 
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O rompimento com esse movimento de eterno retorno será a matéria de elaboração e 

de produção das artes, em especial da linguagem poética. O doido, da poesia de Drummond, 

não se refere exatamente a um louco de Barbacena. Contudo, a sua imagem poética pode ser 

remetida à loucura institucionalizada englobada na imagem da Cidade dos Loucos. A 

construção histórica da imagem de Barbacena como a Cidade dos Loucos é ruína que serve 

de matéria para a escrita poética e leitura de nosso tempo. O poeta consegue no frenético 

movimento da cidade e das pessoas sustentar um amor pela solidão enquanto passeia pela 

cidade. Essa condição o possibilita imaginar o doido que poderia lá permanecer em outro 

movimento da história. A linguagem poética capta na cidade o que resiste de vida e não tem 

utilidade dentro das cadeias produtivas que organizam o trabalho e o funcionamento de 

produção da mercadoria. São esses elementos poéticos que ora são negados e, em 

determinados momentos, silenciados pelo exílio dentro das instituições psiquiátricas que 

servem de matéria para uma leitura da cidade. Essa contradição revela a face do projeto de 

modernidade voltado para a Cidade dos Loucos, o primeiro movimento constelacional em 

torno da memória. 

2.1. BARBACENA: O PROGRESSO DA CIDADE NA MODERNIDADE
40 

Como acessar a memória de uma cidade, em especial, a dos vencidos? Para os que já 

estão absolvidos pela atmosfera urbanística, pelos contornos de concreto, pelo cheiro dos 

combustíveis e a frieza dos ferros formando os prédios, pelas casas, pelas pontes... o acesso 

à memória parece ser um dado imediato e a brotar pelas conversas dos habitantes. É preciso 

transitar pela cidade, em especial, pelos lugares mais periféricos e na percepção de ambientes 

que fogem do ordenamento das pessoas e das coisas. A cidade, na sua forma organizativa e 

                                                

40Devido à polissemia do termo modernidade e suas múltiplas definições no âmbito da literatura, da história e 

das artes, é preciso problematizar a forma pouco usual utilizada por Benjamin que não é uma simples cisão ao 

velho e ao antigo. A modernidade se dá como a época atual e, ao mesmo tempo, como a força que age nesta 

época, aproximando-a da antiguidade (Benjamin, 1938/1985a, p. 105). Ela aparece em A Paris do Segundo 

Império em Baudelaire em que o poeta é a figura do herói demarcado pelo fugidio das experiências cotidianas, 
pela melancolia de um tempo transformado com a metamorfose da palavra em mercadoria e do poeta em 

operário (Kothe, 1991, p. 13), condição esta que origina o declínio da experiência e a atrofia dos sentidos. O 

moderno é o novo que sempre existiu. Uma visão da modernidade, segundo Benjamin, é a do inferno em que 

algo se apresenta como o novo, mas sem uma substancial transformação. O moderno traduz-se de que o rosto 

do mundo nunca muda justamente naquilo que é o mais novo, de forma que este “mais novo” permanece 

sempre o mesmo em suas partes (Benjamin, 1982/2009, p. 586; grifos no original). Diante da fecundidade de 

Walter Benjamin em formular uma crítica moderna à modernidade (capitalista/industrial), desconsideraremos 

perspectivas como a de Lyotard que o coloca como um pós-moderno (Löwy, 2010, p. 15) com um 

ultrapassamento da racionalidade moderna, tal qual como compreendemos o conceito de moderno em seu 

aparecimento dentro de Passagens. Pelas leituras realizadas, não é esse movimento observado nos escritos de 

Benjamin. 
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de operacionalizar a vida nas suas estruturas econômicas, culturais e políticas, remete-nos a 

um falso aparente progresso e emancipação da história (Löwy, 2010). 

As cidades são a realização imperfeita de submissão do campo à cidade com a 

subordinação das forças produtivas aos interesses de desenvolvimento tecnológico 

empreendidos pelos detentores dos meios produtivos. Diante do projeto de universalização 

da produção e da oferta de produtos com a integração das diversas partes do planeta, que até 

a era moderna seria inimaginável, a cidade desponta como a porta de entrada para concentrar 

a mão de obra proletária e facilitar o acesso dos burgueses a essas forças. Ao mesmo tempo, 

a cidade facilita a circulação com maior plasticidade dos produtos e dos excedentes 

produzidos através do comércio e das instituições que salvaguardam um controle ideológico 

sobre o proletariado. Toda a magnificência e o alto poder de aglutinação das forças 

produtivas alcançadas pelo capitalismo com a efetivação da cidade organiza-se das ruínas 

de épocas anteriores e do modo como se constituíram os processos civilizatórios ao longo 

da jornada da nossa espécie. Marx e Engels (1848/1998) definem de modo enfático que sob 

os cacos e as ruínas dos variados povos, o modo burguês de produção obriga todo o planeta 

a se submeter às suas formas de administração da vida que aparecem, por exemplo, com a 

alienação do trabalho e com as marcas da mercadoria nas relações sociais. 

A burguesia, em seu domínio de classe de apenas um século, criou forças 

produtivas mais numerosas e mais colossais do que todas as gerações passadas em 

conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da 

química na indústria e na agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o 

telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, 

populações inteiras brotando da terra como por encanto – que século anterior teria 

suspeitado que semelhantes forças produtivas estivesses adormecidas no seio do 
trabalho social? (Marx e Engels, 1848/1998, p. 44) 

Diante das múltiplas historiografias a demarcar a cidade e as visões que se faz dela, 

ao se confrontar com as arquiteturas das ruas e dos prédios urbanos, verificamos que não se 

trata de uma tarefa instantânea e de fácil acessibilidade. Esse problema advém porque há 

tradições de escritas que se limitam a marcar os grandes feitos e a ver a história das cidades 

com um processo evolutivo na construção das ruas, das avenidas e das instituições, 

desconsiderando os entulhos e as ruínas que sobram das transformações do espaço urbano. 

Para se desfazer dessa condição, há a necessidade de aproximação das periferias da cidade, 

de circular nos ambientes, ainda que os sentidos estejam atrofiados e a memoração dessa 

história marcada por grandes traumas e desastres, pois o que se chega como relato é a 

tentativa de aniquilamento da vida (Löwy, 2010) ou, em outro aspecto, de ultrapassamento 

das condições do passado como se o presente se colocasse como a melhor opção em face a 
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um futuro promissor de avanço das tecnologias e da ciência que proporcionará uma melhor 

vida para todos. 

Entretanto, a cidade guarda cicatrizes do processo de luta empreendido entre as 

diversas classes sociais através da disposição e na forma organizativa de suas ruas, de suas 

praças e de seus elementos arquitetônicos. Ela é cheia desses símbolos mnemônicos. Como 

nos lembra Freud (1910[09]/1996), os monumentos que ornamentam nossas cidades não só 

lembram aos habitantes as recordações de acontecimentos dolorosos que se deram há muito 

tempo, como ainda se prendem a eles emocionalmente; não se desembaraçam do passado e 

alheiam-se por isso da realidade e do presente (p. 33). A cidade aparece, então, como um 

dos fantasiosos destinos pulsionais41 de satisfação da espécie na tentativa de ser uma 

extensão do corpo, uma zona erógena de estimulação dos desejos humanos em que os sonhos 

do progresso traduzem os elementos repressivos inscritos nesse processo. As ruas da cidade 

são cercadas por sonhos e por pesadelos, pelas condições que fazem o indivíduo permanecer 

em um estado de paralisia, mas, ao mesmo tempo, são potenciais adormecidos de revolta e 

de revolução que podem ser despertos no movimento da própria cidade na descoberta do que 

está por trás dos objetos e das estruturas que é a sustentação obsoleta de um ideal de sacrifício 

e de busca pela sobrevivência. 

O passeio pela cidade de Barbacena, orientado pelas reflexões de Walter Benjamin 

sobre o fenômeno da cidade, provoca-nos um aprofundamento sobre a modernidade com 

crítica à organização da vida de seus habitantes e de suas instituições. A crítica se articula 

com uma práxis revolucionária de superação das situações opressivas e é demarcada por 

uma temporalidade que rompe com a ideia de um progresso inexorável e com as barreiras 

entre o sonho e a realidade, a loucura e a razão. Há um enigmático a intermediar as relações 

entre essas polaridades e que se esconde diante das necessidades produtivas, da circulação 

das mercadorias. 

Em Passagens, que são descrições pormenorizadas de Paris do século XIX, 

possuímos elementos universais de crítica à modernidade e à cidade. Utilizamo-nos dessas 

                                                

41 A origem da sexualidade humana encontra-se em um movimento pulsional perverso e polimórfico no sentido 

de que não se prende aos ideais civilizatórios, embora já tenha uma tendência para tal destino e volta-se para a 

satisfação das várias partes do corpo. A moralidade, o asco e a vergonha não fazem parte das experiências 

sexuais, sendo que essa condição é imputada na medida em que ocorrem os processos de saída da pulsão em 

seu movimento de autoerotismo e, posteriormente, dirige-se ao externo na forma de sua satisfação parcial 

(Freud, 1905/1996). A duras penas essa submissão à civilização terá no sacrifício sua expressão de luta pela 

sobrevivência e de afastar os perigos de morte. É esse mecanismo a ser explorado pelo modo de produção 

capitalista, a força motriz de mobilização da história e, consequentemente, um dos eixos de funcionamento da 

cidade. 
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críticas para avaliar de modo singular a cidade de Barbacena com seus elementos culturais 

e econômicos a atravessar os seus projetos de modernização, principalmente na acolhida das 

instituições psiquiátricas e da loucura42. A escolha de estabelecer pontes entre Paris e 

Barbacena para pensar a questão da história é justificada devido à compreensão de que a 

cidade é o espaço no qual se manifesta o projeto modernidade. 

Apenas a aparência da cidade é homogênea. Até mesmo seu nome assume um tom 

diferente nos diferentes lugares. Em parte alguma, a não ser em sonhos, é ainda 

possível experienciar o fenômeno do limite de maneira mais original do que nas 

cidades. Entender esse fenômeno significa saber onde passam aquelas linhas que 

servem de demarcação, ao longo do viaduto dos trens, através de casas, por dentro 

do parque, à margem do rio; significa conhecer estas fronteiras, bem como os 

enclaves dos diferentes territórios. Como limiar, a fronteira atravessa as ruas, um 

novo distrito inicia-se como um passo no vazio; como se tivéssemos pisado num 
degrau mais abaixo que tínhamos visto. (Benjamin, 1982/2009, p. 127)  

Essas são condições de escrita da história e, consequentemente, de acesso às 

memórias dos habitantes da cidade. Realizar o trabalho de fronteiras possibilita-nos perceber 

as razões que a loucura coloca como um problema para o funcionamento da cidade e como 

ainda resiste em seu aspecto memorialístico. Ao confrontar com os aspectos não 

homogeneizantes da cidade, Benjamin, em determinados momentos, parece tomar um 

posicionamento antitético entre as diversas situações que confabulam dentro do espaço 

urbano: declínio da experiência e realidades chocantes que por um lado podem causar a 

atrofia da memória, mas nas mãos do poeta-alegorista ser sementes da revolução; o tempo 

patológico do cotidiano urbano que atemoriza e condiciona nossos afetos aos moldes da vida 

burguesa, mas que diante de um olhar melancólico ativa as ruínas da história, potencializa o 

tempo dos que foram massacrados; o mundo das técnicas e das montagens que condiciona o 

proletariado e ludibria a classe média, mas que também nas artes experimentais da vanguarda 

surrealista e dadaísta liberam potencialidades de transformação significativa da sociedade. 

Esses confrontos e posições contraditórias se colocados em um sistema correm o risco de se 

anularem. Nesse ponto, conforme nos lembra Rouanet (1981), o pensamento benjaminiano 

é assistemático e fora de ordenação. Ele não se faz por força da reflexão, mas é a necessidade 

                                                

42 As Passagens podem ser pensadas como um grande conjunto de citações e de referências que servirão na 

escrita de um livro, ou ainda, como a reunião de dados que podem ser utilizados na produção de leituras dos 

processos históricos, fornecendo ao pesquisador dispositivos e chaves de leitura para a organização de imagens 

da vida da cidade e dos fenômenos históricos (Bolle, 2009). Sobre essa segunda acepção, é possível a 

aproximação das passagens parisienses e de um retrato do ambiente urbano de Barbacena que se dedica a 

caminhar pelas suas ruas e delimitar como ponto de chegada o Hospital Colônia. As Passagens para Bolle 

(2009) assemelham-se ao labirinto. São múltiplas as formas que se pode percorrer e outras pesquisas fornecerão 

aspectos diferentes da cidade de Barbacena. Todavia, escolhemos esta forma para desenvolver a temática 

im/possibilidade da memória dos vencidos. 
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de se guiar pela própria realidade que se apresenta contraditória e debilitada pelo modo como 

a vida se organiza. A cidade moderna é barroca, em que aparece o desejo da burguesia e seu 

caráter sedutor, o deixar-se seduzir da classe média e do proletariado, mas também as suas 

resistências. 

Se Paris se destaca pela importância econômica, científica, artística e cultural na 

Europa do século XIX, Barbacena se sobressairá pela referência no recebimento dos loucos 

de várias partes do Estado e do país, fundamentada na prática científica da época, e a 

organizar, com esse serviço, um sistema de mercadorias que explicita a dinâmica da cidade 

para atender os interesses do modo produtivo. Ambas se destacam modernas pelos interesses 

do capitalismo. Há particularidades nas duas cidades, porém a mercadoria rege as suas 

organizações. No caso de Barbacena, a loucura poderá apresentar uma das faces mais 

regressivas da forma como se organiza o comércio e a circulação das mercadorias. Essa 

forma que se propõe a trabalhar de início uma reflexão sobre a cidade de Barbacena 

contempla uma das impressões que chegam pelos ditos populares sobre o local como a 

Cidade dos Loucos. 

Embora entre Paris e Barbacena possa emergir um grau de universalização pela 

aproximação de elementos como o modo produtivo e as circulações da mercadoria43, não há 

o recaimento em um idealismo devido à própria estruturação do projeto moderno para as 

cidades. Benjamin (1982/2009) em Passagens encontra esse projeto na concretude das 

experiências em que se define a cidade. Talvez uma das ideias a emergir das Passagens é de 

que as estruturas urbanísticas de Paris possuem um caráter monadológico pelo fato de nas 

suas particularidades conterem aspectos das representações da imagem do mundo (Bolle, 

                                                

43 Uma conexão possível entre loucura e capitalismo é estabelecida na relação existente entre superestrutura e 

infraestrutura, partindo da explicação do funcionamento da sociedade fornecida por Karl Marx (1857/2012). 

A ciência fornecedora de um discurso em torno da loucura e da necessidade institucional de reclusão localiza-

se na superestrutura, a qual justifica ideologicamente a necessidade desses mecanismos para que a 

infraestrutura, ou seja, o funcionamento das relações de produção, permaneça em perfeito funcionamento. Essa 

condição demarca o cotidiano urbano em que se extirpa a memória dos loucos, os vencidos e deixa os habitantes 

em estado de sono, estupor, pois, conforme argumenta Benjamin (1982/2009, p. 437): a superestrutura é 

expressão da infra-estrutura. As condições econômicas, sob as quais a sociedade existe, encontram na 
superestrutura a sua expressão – exatamente como o estômago estufado de um homem que dorme, embora 

possa ‘condicioná-lo’ do ponto de vista causal, encontra no conteúdo do sonho não o seu reflexo, mas a sua 

expressão. O coletivo expressa primeiramente suas condições de vida. Estas encontram no sonho a sua 

expressão e no despertar a sua interpretação. Devido à perpetuação do modo produtivo, a reclusão do louco 

apenas se modifica. Há a necessidade de se acordar desse sonho que se instala na vida, o capitalismo. Enquanto 

permanecemos paralisados pelo sistema, é difícil (para não dizer impossível) dar um status social diferente 

para o louco, embora coloquemos roupagens definitórias diferentes, tais como pessoas com sofrimento 

psíquico ou com transtorno mental. Da mesma forma, esbarramos nas dificuldades em imaginar um resgate 

memorialístico diferente das formas disponibilizadas pelo entretenimento e pelas formas de lazer presentes na 

sociedade. A memória dos vencidos fica encapsulada nas vivências de choque no ambiente urbano. 

Aprofundaremos esse ponto nos capítulos subsequentes. 
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2009, p. 1144). Para Benjamin (1982/2009) a cidade de Paris, objeto de análise das 

Passagens, reúne, em seu interior, variadas cidades e aldeias que fornecem tanto ao 

estrangeiro que a visita quanto ao morador da cidade uma senha maçônica em que 

reconhecem uns aos outros: a palavra “província” (p. 908). Com sua atmosfera 

cosmopolita, o habitante de Paris que nunca sai da cidade rejeita a ideia de morar na cidade, 

tanto que ele afirma residir no treizième ou no deuxième ou no dix-huitième, não em Paris, 

e sim em seu ‘arrondissement’ – no terceiro, sétimo ou no vigésimo – e isto é a província (p. 

908; grifos no original). Essa peculiaridade faz com que Paris sobressaia dentre as cidades 

francesas. Seus bairros e suas ruas são províncias que reúnem particularidades que excedem 

a França e a sustentam como projeto de modernidade para o mundo. 

Dessa forma, na escrita benjaminiana, e de modo especial no trabalho das Passagens, 

conforme indica Adorno (1950/1998, p. 195), Benjamin assumia o seu princípio 

fundamental de que a menor célula da realidade contemplada equivalia ao resto do mundo 

todo. Klaus Garber citado por Bolle (2000, p. 27) realça que estudar Walter Benjamin hoje 

significa seguir seus rastros em Berlim e Frankfurt, em Paris e Roma, em Amsterdã e 

Basileia, em Marselha e Jerusalém, em Nova Iorque e Moscou, e em muitos outros lugares 

[...]. Partindo desse pressuposto, as reflexões benjaminianas chegam a compreender a 

constituição de Barbacena. A Paris do século XIX aproxima-se da cidade de Barbacena e do 

seu projeto de modernização. Algo da configuração da cidade seria uma das vias de reflexão 

sobre a im/possibilidade de acesso à memória dos vencidos na história da loucura em 

Barbacena e que será percebido pelos versos do poeta e na ambivalência em pertencer ou 

não à Cidade dos Loucos. 

Aparentemente as formas desconexas e fragmentárias a ecoar visões sobre a cidade 

e a se perpetuarem em nossos dias são peças úteis para a montagem sobre a condição de 

acesso à memória que se confundem com as contradições presentes no espaço urbano. Os 

antagonismos desse ambiente, captado por Benjamin através da poesia de Baudelaire, da 

descrição das ruas, das revoltas, dos espaços de circulação da mercadoria, das figuras como 

o trapeiro e o colecionador nos dão a dimensão das lutas de classe e das incompatibilidades 

entre a classe trabalhadora, o proletariado e os burgueses com seus ideais. É a modernidade 

com seu projeto inacabado e abortado diante dos antagonismos e das contradições presentes 

no espaço urbano em que os ideais de progresso e de bem viver iludiram a todos (Bolle, 
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2000). Cabe, através dos elementos alegóricos da cidade, montar, desmontar e remontar essa 

história44.  

De certa forma, a escolha de Barbacena para acolher os hospitais psiquiátricos, o 

público atendido por esses hospitais e as atuais formas de circulação dessa história nos 

fornecem uma visão do quanto que as lutas de classes são permanentes e como sobressaem 

as formas de ostentação das classes dominantes, a história da cidade na versão dos 

vencedores. Os escritos benjaminianos, como parte das ruínas e dos farrapos culturais, 

podem ser utilizados para além do contexto em que foram produzidos (no caso, o europeu) 

e seus pedaços serem utilizados em novos traçados reflexivos sobre outras ruas e lugares 

(Bolle, 2000), ainda mais que as formas de organização das cidades brasileiras assumem 

traços e estruturas que têm como uma das fantasias a tentativa de serem cidades semelhantes 

às europeias.  Com Benjamin, aproximamo-nos dos fragmentos da Paris do século XIX para 

dialogar com as formas como se constrói a imagem da loucura na Barbacena do século XX45. 

Para a realização do trabalho em que é necessário convidar os defuntos à mesa (Benjamin, 

1982/2009, p. 523) que se revela na imagem de Cidade dos Loucos, é preciso procurá-la no 

doido retratado na literatura e nas formas circulantes que tornaram Barbacena famosa dentro 

do tratamento psiquiátrico. Esse gesto propõe uma problematização da história e da imagem 

de Cidade dos Loucos que ora aparece na visão que se constrói de Barbacena, na arquitetura 

                                                

44 A montagem benjaminiana da cidade destaca-se como procedimento necessário para uma compreensão sobre 

o projeto da modernidade e a sua realização na construção do plano das cidades. Essa técnica foi amplamente 

utilizada pelas vanguardas europeias do início do século XX como o dadaísmo e o surrealismo, além do teatro 

épico de Brecht, da montagem jornalística e cinematográfica, da coletânea de textos literários, como processo 
de desmontagem, como combinação entre cinema e vida na metrópole, na forma de choque e na superposição 

de imagens (Bolle, 2000). Sobre as correntes de vanguarda, Benjamin (1934/2012) destaca que o dadaísmo 

trabalha com a mistura de natureza morta com elementos do cotidiano como bilhetes, carretéis e pontas de 

cigarro envolvidas em uma moldura fazendo com que ocorra uma explosão do tempo em que o mínimo 

fragmento da vida diária diz mais que uma pintura (p. 138). A fotomontagem possui a vantagem de preservar 

o caráter revolucionário dos conteúdos que compõe a imagem. Já o surrealismo, destaca Benjamin 

(1929/2012b) tem como representantes Breton e Nadja que pressentiram as energias revolucionárias que 

transparecem no “antiquado”, nas primeiras construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras 

fotografias, nos objetos que começam a extinguir-se, nos pianos de cauda, nas roupas de mais de cinco anos, 

nos locais mundanos de reunião [...] (p. 25; grifo no original). O surrealismo, mediante a montagem desses 

objetos e com o onírico que os cerca, busca mobilizar essas forças para a revolução. Para Benjamin, os 
surrealistas conseguiram aprofundar nas palavras e na proposta de despertar para a revolução presente no 

Manifesto Comunista. 
45 Bolle (2000) realiza um trabalho significativo sobre a cidade de São Paulo, uma metrópole do Terceiro 

Mundo, utilizando-se das coordenadas oferecidas por Benjamin em suas obras e das contribuições da literatura 

brasileira modernista como os escritos de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, entre 

outros. Ele ressalta que os dois universos Paris do século XIX e São Paulo do início do século XX são muito 

diferentes. Não há continuidade entre as histórias, mas diferenças e rupturas. Contudo, as histórias são 

intercambiáveis mediante a decifração de três elementos fundamentais na obra de Benjamin: modernidade, 

metrópole e fisiognomia. Através deles, é possível propor um diálogo intercultural. De modo semelhante, 

compreendemos as distâncias entre Paris e Barbacena. Propomos formas de construir o diálogo, nesse capítulo, 

com dois elementos presentes na obra de Benjamin: a cidade e a figura do poeta alegorista. 
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e na organização do hospital, no processo de desospitalização com a Reforma Psiquiátrica e 

o recontar esse processo de modo particular pelo funcionamento da cidade. Interessante que 

a loucura se afirma como elemento antagônico: algo característico e peculiar da cidade, mas 

também como um apêndice estranho e aversivo.  

Nesse caso, a memória dos vencidos como elemento de retratação da história da 

loucura de Barbacena apresenta seus entraves pela tentativa de superação desse trauma pela 

via do esquecimento. Nesse posicionamento, há o risco de a memória ser ofuscada pela ideia 

de uma história em que se reúnem dados quantitativos e estetizações do desastre capazes de 

nos sensibilizar e de provocar uma visão de como os outros sofreram, mas sem uma ação 

política efetiva de retratação do ocorrido. Esta condição nos remete a uma limitação histórica 

em que ocorrerá um sempre-igual46, posição que nos paralisa e impossibilita mudanças 

radicais em relação ao modo de organização da vida da cidade (Benjamin, 1982/2009, p. 

515) e, consequentemente, a uma visão da loucura. 

2.1.1. A ORIGEM DA CIDADE DOS LOUCOS: O MORRO DA CAVEIRA
47 

 O nascimento do hospital que tornou famosa a cidade de Barbacena ocorreu no Morro 

da Caveira de Cima. Segundo documentos da época e na tradição oral, as terras ocupadas 

pelos loucos pertenciam a Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira 

(Magro Filho, 1992). A escolha do local reúne vários significados e mostra a face alegórica 

                                                

46 Rouanet (1981) recorda uma das dimensões do sempre-igual que foi objeto de análise de Benjamin. No 
capitalismo tardio dos anos 30 e do período das Guerras Mundiais, o sempre-igual manifesta-se como a 

plenitude da paralisia das forças produtivas. De modo diferente, nos primórdios do capitalismo ocorre uma 

certa dinamicidade das forças produtivas com uma imobilidade apenas na esfera das relações de produção, na 

forma como a sociedade se organiza para produzir e gerar riquezas. Se antes é possível modificações sutis na 

organização do trabalho, no século XX a explosão do crescimento urbano e as linhas de montagem das 

indústrias esvazia a possibilidade de mudança, tornando-se mera repetição patológica dos movimentos 

humanos e processo de paralisia dos sentidos e dos afetos. 
47 A tentativa, nessa parte do capítulo, é compor a reflexão filosófica e a escrita literária com dados históricos 

presentes no nascimento e na estruturação do Hospital Colônia de Barbacena que deu o título de Cidade dos 

Loucos para o município de Barbacena. Embora os documentos utilizados possuam registros diferentes, em 

Proibido colar cartazes! na parte Treze teses contra o esnobe, Benjamin (1928/2012, p. 30-31) escreve o 
documento serve como obra didática e na materialidade todos os documentos se comunicam. Assemelhando-

se à técnica da montagem de uma planta da cidade, utilizamos a reflexão para realizar um trabalho que 

Benjamin executava com bastante sensibilidade e perspicácia sobre a cidade, sobre a história e sobre outros 

temas presentes em seus trabalhos. Trata-se de um movimento diferenciado de descrever a história da cidade e 

de passear por ela através do recorte de alguns escritos literários modernos que remetem à cidade de Barbacena, 

ou ainda, mantém um elo com o que de mítico está presente nas ideias que fundamentam a história da cidade 

circunscrita por fatos nacionais. Esse recorte estético, através da linguagem poética, evidencia um dos traços 

fundamentais da reflexão benjaminiana de reflexão sobre a história. Segundo Kracauer (1928/2009, p. 285; 

grifo no original) com Benjamin a filosofia reconquista uma precisão de conteúdo, o filósofo passa a ocupar 

“aquele posto nobre entre o pesquisador e o artista”. [...] retira dos celeiros da vida vivida os significados ali 

depositados e que agora esperam aquele que saiba acolhê-lo. 
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da história barroca demarcada pelo que é prematuro, sofrido e malogrado – a caveira 

(Benjamin, 1928/1984, p. 188). Essa possibilidade de leitura do local pode demonstrar o que 

de história natural é realizada com a construção do hospital e a inscrita da loucura no morro 

que tinha dentro das tradições a força alegórica da caveira. Através do Morro da Caveira, 

construímos uma cartografia de Barbacena, mediante um trabalho arqueológico em torno da 

história que a cerca e a condição assumida como a Cidade dos Loucos – a que recebe a 

loucura e a que a isola dentro do hospital48. 

O Morro da Caveira é uma das mônadas que revela as singularidades da cidade de 

Barbacena – cidade que nasce sobre as margens do Rio das Mortes49 (Vellasco, 2005). Esses 

elementos abrem-nos as portas para o que de particular existe na história do país e para os 

elementos de universalidade da história natural reunida na força da caveira. Os prédios 

construídos para acolher os doentes representavam o que de moderno e de inovador seria na 

área de tratamento da saúde e para atender os interesses de progresso dentro do estado de 

Minas Gerais. Mas, a face da história, a caveira nos revela a linha suave que demarca a 

relação entre a vida e a morte, a natureza (physis) e a significação que damos à frágil 

trajetória humana sobre a terra grafada como um enigma na história biográfica de cada um. 

Essa cristalização temporal que nos possibilita acessar a mônada dos fatos relacionados à 

caveira e às formas como a vida se petrifica dentro do campo econômico e político no sentido 

de que a organização social é a realização de controle da natureza e dos desejos primitivos 

da nossa espécie. Esse projeto de construção do indivíduo demarca o que de contraditório se 

constitui nos primórdios do capitalismo dependente e tardio a ser desenvolvido nas terras 

brasileiras no qual estão inscritos o proletário e o louco. No acesso a essa mônada, conforme 

escreve Adorno (1951/1993, p. 131), o indivíduo reflete, precisamente em sua individuação, 

a lei social preestabelecida da exploração, ou seja, a constituição do Morro da Caveira pode 

nos revelar os elementos histórico-sociais imputados em nossa estrutura. Eles nos fazem 

                                                

48 Quando argumentamos que a Cidade dos Loucos isola a loucura, queremos pontuar metaforicamente o 
projeto político e econômico da modernidade em torno da loucura que é de isolar os doentes mentais. Não é 

um projeto feito por Barbacena, mas arquitetado pelas políticas nacionais, pelas compreensões científicas da 

época. Ele se concretiza na construção do Hospital Colônia em Barbacena assim como em outras cidades que 

receberão os hospitais psiquiátricos. 
49 Um pequeno recorte nos coloca o Rio das Mortes como o principal que abastece a cidade de Barbacena. A 

região cortada por esse rio e que deu nome à Comarca do Rio das Mortes é palco de parte do conflito da Guerra 

dos Emboabas que envolvia interesses pela corrida do ouro na região de Vila Rica no início do século XVIII. 

A região, importante elo entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, carrega, em suas veias, conflitos e lutas pelo 

controle econômico e dos meios produtivos que nos remonta à conquista dos portugueses sobre seus primeiros 

habitantes, os índios e, posteriormente, aos motins contra a exploração da coroa portuguesa e a luta dos escravos 

afrodescendentes contra os escravocratas europeus (Dias, 2002; Duarte, 2009).    
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ceder aos projetos de institucionalização presentes na busca de um bem-estar social que nos 

cega na percepção das violências imputadas na formulação e na execução dos projetos de 

modernização presentes nos fragmentos da Cidade dos Loucos ou em outros processos 

civilizatórios50. Embora possa parecer que está cercado de pessimismo, na realidade expõe-

nos as contradições que demarcam a mônada que envolve o Morro da Caveira em que o 

indivíduo louco é a desgraça objetiva visível que assola o projeto barroco de construção da 

sociedade brasileira. Em um pensamento de desolação diante desse projeto civilizatório, o 

que se apresenta pode ser traduzido como o pensamento de [...] que o oposto da doença do 

normal não é simplesmente a saúde do doente, mas sim que esta na maior parte das vezes 

representa apenas de uma outra maneira o esquema da mesma desgraça (Adorno, 

1951/1993 p. 51). Essa é a condição pela qual o discurso técnico-científico está fadado a 

carregar a outra parte da face do que usufruímos de progresso em nossos dias. 

A história da loucura, o Morro da Caveira, entrelaça-se com o que de mitológico e 

significativo existe dentro da história do indivíduo, de Barbacena, de Minas e do Brasil. A 

Inconfidência Mineira tem seu forte significado de luta contra a opressão do colonizador e 

                                                

50 O aforismo adorniano que nos auxilia na fundamentação de parte de nossa argumentação sobre o Morro da 

Caveira é o intitulado A saúde para a morte (número 36). Importante trazer os elementos de aniquilação e de 

risco para a vida que constitui o discurso científico sobre a qualidade de vida e a construção da saúde. Situamos 

que não queremos com essa proposta encontrar o vilão e o mocinho da história, mas identificar as contradições 

estruturantes do projeto moderno civilizatório. Elas podem se revelar na área da saúde, principalmente no que 

se verifica de elementos regressivos que se efetivam na saúde mental como, por exemplo, os que se sustentam 

na classificação de transtornos mentais baseados em evidencia como os preconizados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e na estruturação dos manuais de diagnóstico de doenças mentais. Ao contrário do 

que se comumente afirma, que a loucura é a desmedida e a doença é o descontrole, Adorno (1951/1993) é 
enfático em apresentar que a doença própria de nossa época consiste precisamente no que é normal (p. 50), 

isto é, no que se padroniza e continuamente se institucionaliza nas práticas de saúde. Em certo aspecto, mesmo 

nas posições teóricas que não trabalham com a busca por resultados em evidência e mantém uma crítica a esses 

modelos há a necessidade de se descobrir as armadilhas dos procedimentos repressivos pelos quais também 

pode ser vítima. Nesse caso, mesmo nas perspectivas teóricas que nos revelaram o quanto de repressão existe 

dentro da sociedade e nos discursos sobre saúde um dia podem ser capturadas e se tornar parte do processo 

administrado da vida como as perspectivas que enfatizam as faculdades subjetivas cindidas das questões 

sociais. Dentro da psicologia administrada esse processo pode ocorrer com a aplicação conceitual de repressão, 

identificação, mecanismos de defesa, projeção e inconsciente sem a consideração das variáveis histórico-

sociais que as circunscreve na forma de inventários, questionários ou outras ferramentas voyeristas de análise 

do indivíduo. Realmente identificamos os ganhos sociais que essas formas utilitárias possuem, mas não 
podemos deixar de observar que elas têm valor na estrutura atual de funcionamento social do indivíduo 

administrado (Adorno, 1955/2015). Elas são perfeitas para atender os interesses de desenvolvimento social 

preconizados por uma visão progressista da história em que o indivíduo normal é o que melhor reprime seus 

desejos inconscientes, ou seja, o que bem apreendeu das estruturas sociais civilizadas. Nesse caso, o melhor 

posicionamento é o de se manter alerta e reconhecer que só é possível diagnosticar a enfermidade dos sadios 

objetivamente, na desproporção entre seu modo de vida racional e a possível determinação racional de suas 

vidas. Mas os vestígios da enfermidade acabam por se denunciar: seu aspecto é o de quem tem a pele coberta 

por uma erupção de desenho regular, como se estivessem empenhados num mimetismo em relação ao 

inorgânico (Adorno, 1951/1993 p. 50-51). Estes vestígios de enfermidade (cicatrizes) não aparecem no 

indivíduo como mágica ou consequente de seu descompasso biológico, mas são sinais internalizados do modo 

como se estrutura a sociedade. 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

56 | 

deu origem a frase emblemática presente na bandeira do estado: Libertas quae sera tamen. 

As terras em que se construiu o hospital psiquiátrico em Barbacena pertenceram a um que 

não acreditou nos ideais da Inconfidência Mineira e que traiu o grupo delatando os 

envolvidos. Silvério dos Reis, o dono do Morro da Caveira de Cima, torna-se na história 

oficial e na construção anti-heroica da imprensa nacional e da literatura modernista o traidor 

dos ideais de liberdade51. É a personificação do príncipe que sobressai das páginas de um 

drama barroco. Ele, para manter a ordem do império, cede a um poder tirano exercido sobre 

a colônia portuguesa. No livre arbítrio em delatar a infidelidade dos inconfidentes arca com 

a responsabilidade de decidir o destino daqueles que ousaram se rebelar contra a ordem 

política e social estabelecida. A liberdade nos revela o que de mais impotente encontra-se na 

natureza humana.  

O delator, Joaquim Silvério dos Reis, vislumbrado com o poder do príncipe barroco 

incorpora a figura do mártir. Ao mesmo tempo em que é a personificação do Anticristo, ele 

é apenas mais uma vítima do destino natural da criatura que é a morte (Rouanet, 1984, p. 

30). Por isso, a figura do traidor ficou envolta por uma atmosfera marcada pelo luto. Ao 

buscar sobrepor-se à natureza, concomitantemente está sujeito a ela. É presa fácil da história. 

Dos lucros que ganha com sua delação, tem-se a compra do Morro da Caveira. Joaquim 

Silvério dos Reis é a contraposição de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Se o 

Joaquim enforcado seria objeto de valorização e de cultivo de um herói da pátria, o Joaquim 

traidor entra no rol daqueles que sofreram o escárnio, o horror e a aversão. Essa versão 

alimenta a fantasia dos que contam a história oficial nutrida pela vitalização do mito do 

progresso nos primeiros anos da República que elege a Inconfidência Mineira como 

narrativa para a construção de uma identidade nacional (Fonseca, 2002). 

                                                

51 É sugestiva a visão construída sobre a Inconfidência Mineira presente na obra Romanceiro da Inconfidência, 

da escritora Cecília Meireles (1953/2005). Na linguagem poética, ela reconstrói a trama desse episódio 

histórico, as alegorias que carrega da história nacional e remete-nos para questões profundas que demarcam a 

segunda natureza: a vida e a morte, as aparências da realidade. Nós a utilizaremos como nota pelo fato de que 

a história da Inconfidência Mineira ganha força na época em que se estrutura o projeto de modernização, que 

toma o país com ares do drama barroco. Na poesia de Cecília Meireles é possível perceber os elementos 
arqueológicos da história natural sobrepostos com o que de mítico sustenta esse projeto de modernidade no 

Brasil. No Romance XXVIII ou da denúncia de Joaquim Silvério é possível perceber as contradições que 

demarca esse personagem, que é seduzido pelas promessas do príncipe barroco, objeto de análise em A origem 

do drama do barroco alemão: No Palácio da Cachoeira, /com pena bem aparada, /começa Joaquim Silvério 

/a redigir sua carta. /De boca já disse tudo /quanto soube e imaginava./ [...] Que letras extravagantes, /com 

falsos intuitos de arte! /Tortos ganchos de malícia, /grandes borrões de vaidade. / [...] Vede como está contente, 

/pelos horrores escritos, /esse impostor caloteiro /que em tremendos labirintos /prende os homens indefesos / 

[...] /As terras de que era dono, /valiam mais que um ducado. /Com presentes e lisonjas, /arrematava contratos. 

/E delatar um levante /pode dar lucro bem alto! / [...] (No grande espelho do tempo,/cada vida se retrata:/os 

heróis, em seus degredos/ou mortos em plena praça;/ – os delatores, cobrando/o preço das suas cartas...) 

(Meireles, 1953/2005, p. 87-88). 
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Aos moldes de um drama barroco, a história contada e representada é que o traidor 

denuncia junto à Coroa Portuguesa os planos de luta e de independência dos demais 

inconfidentes. Tiradentes possui como pagamento de sua traição o enforcamento e o 

esquartejamento de seu corpo que foi espalhado pelas cidades no caminho entre Vila Rica 

(atual Ouro Preto) e o Rio de Janeiro. Os outros inconfidentes recebem como castigo o exílio 

e a prisão52. É o mal agouro da liberdade53 em que se tem a predestinação da morte nas mãos 

dos que possuem o controle político. Essa versão da história da Inconfidência Mineira 

inscreve-se [...] na concretude das experiências e das referências sociais que 

"naturalizaram" a sua aceitação, permitindo sua circulação, seu reconhecimento e 

facilitando sua apropriação (Fonseca, 2002; grifo no original).  

Interessante identificar os paralelismos existentes entre a versão da inconfidência 

com a celebração da morte e da crucifixão de Jesus, o Filho de Deus, na tradicional Semana 

Santa celebrada nas cidades do interior de Minas Gerais. As representações de Tiradentes 

são próximas com as de Jesus crucificado nas igrejas e a de Joaquim Silvério de Judas, o 

traidor. Os dois personagens possuem como destino a morte e o sofrimento diante das tramas 

políticas. A cada ano, na Semana Santa, ocorre a representação do padecimento do Filho de 

                                                

52 A liberdade aparece como utopia e sinal de loucura. Essa visão aparece em duas poesias no Romanceiro da 

Inconfidência como um louco que é motivo de riso e de descrença. O louco é personificado no lendário 

Tiradentes: Romance XXX ou do riso dos tropeiros – Passou um louco, montado. /Passou um louco, a falar/ 

que isto era uma terra grande /e que a ia libertar. /Passou num macho rosilho. /E, sem parar o animal, /falava 

contra o governo, /contra as leis de Portugal. /Nós somos simples tropeiros, /por estes campos a andar. /O 

louco já deve ir longe: /mas inda o vemos pelo ar..../ [...]./ – Por isso é que assim nos rimos, /que nos rimos 

sem parar, /pois há gente que não leva /a cabeça no lugar. [...]. Continuando no Romance XXXI ou de mais 
tropeiros, temos os versos: [...] Por aqui passava um homem /– e como o povo se ria! – /“Liberdade ainda que 

tarde”/nos prometia. /E cavalgava o machinho. /E a marcha era tão segura /que uns diziam: “Que coragem! 

”/E outros: “Que loucura!” /Lá se foi por esses montes /o homem de olhos espantados, /a derramar esperanças 

/por todos os lados. [...] /Dizem que agora foi preso, /não se sabe onde. /[...] pois parecia loucura, /mas era 

mesmo verdade. /Quem pode ser verdadeiro, /sem que desagrade? [...] (Cecília Meireles, 1953/2005, pp. 92-

96; grifo no original). 
53 Liberdade é o título de uma das crônicas presentes no livro Escolha o seu sonho da escritora Cecília Meireles 

(1964/1996). Nesse conto é sugestiva a ideia do que se paga para ter liberdade, um sonho do processo 

civilizatório e que se tem por ela morrido com alegria e felicidade (p. 10). O mal agouro e o suplício que nos 

ronda com o sonho da liberdade fica de modo mais contundente na seguinte passagem: [...] E os loucos que 

sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à liberdade, morreram 
queimados, com o mapa da Liberdade nas mãos! … [...] São essas coisas tristes que contornam sombriamente 

aquele sentimento luminoso da LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os dias expostos à morte. E os 

tímidos preferem ficar onde estão, preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto 

tão ingrato (p. 10). Na relação intrínseca entre a liberdade e a loucura, ainda estaríamos inertes e envolvidos 

pelas correntes de um saber técnico-científico? Seríamos regidos pela cólera do progresso e da ordem que falta 

reconhecer a loucura como um modo para além da sobrevivência? Essas questões ajudam-nos a pensar o 

binômio loucura e liberdade para além do tratamento psiquiátrico, da intervenção psicológica, do uso dos 

fármacos e das instituições de saúde mental. É na precariedade do campo estético, principalmente da escrita 

poética, que possível vislumbrar outras vias. Conforme discorre Adorno (1958/2003) no texto Posição do 

narrador no romance contemporâneo: [...] o romance teve como verdadeiro objeto o conflito entre os homens 

vivos e as relações petrificadas (p. 58). 
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Deus, o homem barroco influenciado por Saturno. Esse planeta produz homens 

completamente presos à vida material; [...] mas graças à sua posição de planeta mais 

elevado, produz, [...] homens altamente espirituais, alheios a qualquer vida terrena. 

(Benjamin, 1928/1984, p. 173). Os anéis desse planeta são da mesma matéria em que se 

organizam as estruturas de ferro que sustentarão a arquitetura de prédios e de casas, material 

adotado pelos engenheiros para a construção de grandes monumentos como a Torre Eiffel, 

as bases do moderno Hospital Colônia de Barbacena ou a linha de trem que cortará o Estado 

de Minas Gerais e servirá para transporte dos pacientes até o manicômio. Para Benjamin 

(1982/2009), em todos esses empreendimentos, o pensamento dominava a força muscular 

(p. 967), tônica da construção das cidades e expressão do moderno como o novo no contexto 

do que sempre existiu (p. 920). 

O Morro da Caveira54 carrega o que de mítico se entrelaça na história e na natureza 

– realização do drama barroco e das alegorias do poeta que anda pela cidade. O primeiro 

dono dessas terras foi Joaquim Silvério, o traidor. Depois, serviu de base de um sanatório 

que até 1903 servia de acolhimento para tuberculosos. Por fim, pelo decreto do governo de 

Minas, Francisco Antônio Sales, é fundado, em 21 de fevereiro de 1903, o hospital de 

assistência a alienados. Se em períodos anteriores a esta data, o destino do louco seria a rua, 

o domicílio, ser enviado para o estrangeiro ou atendido pelas Santas Casas de Misericórdia, 

com a fundação do hospital, o Estado de Minas Gerais começa a estruturar uma rede de 

hospícios que atenderá às exigências de organização social. A loucura torna um problema 

de ordem social e um risco para a moral pública. A loucura, como profissão e direito, 

conforme ressalta Carlos Drummond de Andrade (1985/2002), se reduzirá a um presságio, 

pois não se adequa aos novos ideais de modernização do país assumidos nos seus primeiros 

anos republicanos e aos novos projetos de urbanização. Uma das faces da modernidade no 

                                                

54 A construção do hospital nas terras do Morro da Caveira localiza-se distante do centro da cidade, próxima à 

estrada que liga Barbacena às cidades de Barroso, de Tiradentes e de São João del-Rei. Atualmente, devido à 

explosão imobiliária e ao crescimento da cidade de Barbacena, as terras do Morro da Caveira foram 

comprimidas por casas, comércios e cercadas por bairros periféricos. Na sua origem, o hospital se assemelha 
aos faubourgs de Paris – grandes asilos em que residiam pessoas com parcos recursos financeiros e excluídos 

do desenvolvimento social da cidade. Kracauer (1926/2009) define o lugar como ao mesmo tempo miserável e 

humano (p. 57) e que sob o signo da ruptura com o crescimento das cidades é cercado por ruas, por 

conglomerados e por avenidas em que circularão pessoas e mercadorias. A estrutura dos grandes centros e das 

cidades ao redor do mundo assemelha-se cada vez mais com essas estruturas de Paris. O complexo hospitalar 

e outros bairros periféricos em Barbacena, os faubourgs, são constituídos por ruas e avenidas que levam ao 

centro da cidade. Sobre essa cartografia, escreve Kracauer (1926/2009, p. 60; grifo no original): As largas 

avenidas vão dos faubourgs ao esplendor do centro. Mas este não é o centro que se quer. A felicidade que 

almejam os pobres lá fora é acessível por outras vias do que as que existem atualmente. Devem, portanto, 

percorrer as ruas até o centro, pois seu vazio é hoje bem real. 
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país se configura como estruturação dos hospitais psiquiátricos na preconização dos 

tratamentos existentes na Europa, em especial na França. A criação da Assistência a 

Alienados de Minas Gerais, em Barbacena, ganha força com a escolha do político Joaquim 

Antônio Dutra para ser diretor da Assistência a Alienados do Estado a partir de 1903. A 

idealização dos modelos assistenciais e serviços a serem prestados pelo hospital tem como 

referência o Hospício de Pedro II, no Rio de Janeiro, e o Hospital Franco da Rocha, em São 

Paulo (Magro Filho, 1992). Eles fornecem modelos de tratamento e de promessa de cura do 

paciente psiquiátrico, favorecendo a limpeza das ruas dos tipos excêntricos que não se 

adequavam à lógica de funcionamento da cidade (Passos, Duarte, Londe & Barroso, 2007). 

O doido que andava nas ruas é um dos vencidos em face ao progresso capitalista e industrial 

pensado pelas classes dominantes do país. Sua retirada das ruas ocorre na mesma época em 

que se instaura a República.  

Interessante demarcar na história de surgimento do hospital a repetição de 

personagens. Temos, no início dessa história, os Joaquins sendo um traidor e outro mártir, 

segue-se outro como político diretor de Assistência aos Alienados. Em 20 de dezembro de 

1915, chega ao hospital o louco indigente Joaquim Barbosa Velloso que foi conduzido após 

intervenção policial (Magro Filho, 1992). Certamente, a história da Cidade dos Loucos terá 

vários joaquins, marias e outros que serão testemunhas do ocorrido nos entremuros do 

hospital psiquiátrico. A repetição transcende os nomes. É da própria história. Sobre essa 

condição, como nos lembra Marx (1852[53]/2011) em referência à filosofia da história de 

Hegel, a história é encenada duas vezes. Marx acrescenta a essa tese hegeliana que a primeira 

como tragédia e a segunda como farsa (p. 25). Nas ruínas da pré-história do Morro da 

Caveira o que mais ilude é o ideal de liberdade; na Cidade dos Loucos, o que é mais farsesco 

é o cuidado com a vida que estava no rótulo de um hospital. Ainda, em um posterior prólogo 

escrito por Marcuse (1965/2011) para a obra em que Karl Marx se apropria dessa tese 

hegeliana, lê-se que a farsa é mais terrível do que a tragédia à qual ela segue (p. 9). Nas 

asas do anjo de Klee, a liberdade tem o peso das ruínas sobre os corpos que repousam os 

inconfidentes de antigamente; os loucos e os médicos de ontem; as lutas antimanicomiais de 

hoje. 

A escolha de Barbacena para sediar o primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais 

se justifica por mera escolha política, um prêmio de consolação pelo fato de ter perdido a 

possibilidade de ser a capital do estado (Duarte, 2009; Magro Filho, 1992). Sua condição de 

cidade dos loucos virá principalmente pelos complexos hospitalares a funcionar na cidade e 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

60 | 

parte de sua economia ser movimentada pelos que trabalham nessas redes. Os loucos que 

abastecem a rede são provenientes de todas as partes do Estado e algumas das justificativas 

de serem internados encontram-se no fato de serem alcoólatras, sifilíticos, vagabundos, 

prostitutas, mendigos, criminosos, deficientes físicos e mentais (Passos et al., 2007). São 

tipos que devem ser varridos das cidades, dos grandes centros, inclusive da capital planejada, 

Belo Horizonte: 

Criar hospitais, colônias, escolas, manicômios, cadeias e hospitais psiquiátricos é 

um movimento que se baseia tanto nas concepções morais de então como nos 

determinantes econômicos da instalação de uma economia capitalista, ou seja, é 

compor o espaço da exclusão sob uma ordem da conquista! (Magro Filho, 1992, 

p. 77-78) 

As técnicas de intervenção propostas dentro do hospital encontram na atividade 

laboral o modo de tratar os sofrimentos dos internos e, ao mesmo tempo, auxiliar o Estado 

no custeio dos gastos com a manutenção dos prédios e despesas com a assistência. No 

hospital, sobressai a assistência aos indigentes, embora existiam acolhimento aos que 

pagavam para se tratar da doença mental (Duarte, 2009). 

Durante o período até 1920, o Hospital Colônia atravessou períodos de crise e 

prosperidade. Entre 1918-1924 o hospital se amplia com a construção de novos prédios e há 

a discussão de um plano de descentralização do atendimento aos doentes mentais em Minas 

com a criação de novos asilos e redes de assistência. No ano de 1922, na cidade de Belo 

Horizonte, ocorre a criação Instituto Raul Soares; e o início da construção do Hospital 

Psiquiátrico na cidade de Oliveira. A concepção de novos prédios e de outros setores de 

serviço é a solução para a saída dos problemas de superlotação e condições complicadas de 

oferta de tratamento que atravessava o Hospital Colônia de Barbacena. O que se acompanha 

na história do hospital e da Psiquiatria é a necessidade da oferta de serviços e da ampliação 

de estabelecimentos que possam acolher os desordeiros que desestabilizam o espaço urbano 

(Magro Filho, 1992; Engel, 2001). 

Os empreendimentos realizados para a estruturação do hospital, e a sua primeira fase 

no período do final do século XIX até o início dos anos 30 do século XX, nos dão a ideia de 

um sonho sobre o qual imobiliza a cidade e suas estruturas políticas com a promessa de um 

controle da loucura mediante a construção de prédios e a promulgação de decretos. A 

Colônia revela a necessidade de retirar o louco do ambiente urbano, mas, ao mesmo tempo, 

estrutura-se como cidade com a proposição de uma parcimônia que terá como fundamento 

um saber científico representado pela figura do médico (Magro Filho, 1992). Esse sonho 

ativa o mito do homem racional que encontra na cidade e no modo produtivo a possibilidade 
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de realização dos seus desejos regressivos de realização pessoal e de controle das condições 

que o colocam no risco eminente da morte. A loucura, nesse caso, pode ser o infortúnio que 

precisava ser retirado do espaço urbano para nos manter aprofundados no sono sobre o qual 

embala a nossa organização econômica e política, o modo produtivo e a organização da vida. 

2.1.2. A PELEJA DA CIDADE DOS LOUCOS: “DEUS VOS PAGUE ESSA DESPESA...”55 

A estruturação do modelo de saúde mental de 1930 até 1964 é ampliada. Alguns 

relatórios emitidos pela própria direção da instituição evidencia a precarização da estrutura, 

os altos índices de mortandade e o excesso de internos no hospital. Dessa época, no 

imaginário popular, era reproduzida a história de médicos que eram capazes de administrar 

uma medicação que poderia matar ou curar os internos. Era conhecido como o chá da meia-

noite (Magro Filho, 1992, p. 101). 

As crises na rede de atenção hospitalar são seguidas com o processo de instauração 

dos governos militares pós–1964 em que se intensifica um estado de exceção 

(Ausnahmezustand) que, na verdade, para o materialismo histórico é regra diante da tradição 

dos oprimidos, conforme ressalta Benjamin (1940/2012, p. 245). A rede de saúde mental e 

as ações assistenciais estruturadas demonstram o quão desastroso seria o tratamento dos 

loucos que permanecem como um joguete nos interesses políticos da época (Duarte, 2009).  

Desse período em diante, aumenta significativamente o número de hospitais 

psiquiátricos seja na rede pública ou particular. Os hospitais psiquiátricos de Barbacena são 

abastecidos com os loucos que chegavam de trem pela Estação do Sanatório (localizava-se 

distante do centro da cidade, próxima ao hospital e foi construída no período em que as terras 

do Morro da Caveira de Cima acolhia os tuberculosos) e, posteriormente, pela Estrada de 

Ferro Central do Brasil. Na Estação Central a população local tinha um contato maior com 

os loucos e eram reconhecidos como manada de bois, maltrapilhos excêntricos que tentavam 

com gritos, com movimentos repentinos do corpo e com maneirismos denunciar o quão 

nefasto era essa política de exceção (Duarte, 2009). Esses fatos nos assustam e provocam 

                                                

55 Expressão popular que compõe o conto Sorocô, sua mãe, sua filha, presente no livro Primeiras Estórias, de 

João Guimarães Rosa (1962/2001) que será fundamento para as reflexões nessa parte do capítulo. Bolle (2000) 

destaca duas características presentes na escrita de Guimarães Rosa que o aproxima de Benjamin. A primeira 

é de seus personagens representarem a coletividade. A segunda, de trazer uma visão arqueológica de construção 

das cidades, o avesso do movimento frenético da população, a possibilidade de redenção histórica do que 

constitui traços de morte e de destruição no processo civilizatório. O sertão – lugar em que ocorre suas histórias 

– é expressão do mundo. Nesse sentido, Barroco como Benjamin, Guimarães Rosa apresenta a história 

humana através de imagens da história natural; massas humanas em movimento, uma avalanche de matéria 

vulcânica, que se arrasta da margem da história em direção à Metrópole (Bolle, 2000, p. 400). Sorocô faz 

parte dessas imagens que nos levam a pensar na relação da loucura com a cidade moderna. 
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pavor diante do quanto de morte está inscrito no processo civilizatório e nas estruturas 

totalizantes de administração da vida ao longo do século XX. No centro, há os processos 

administrados que tentam controlar a loucura e qualquer movimento de resistência em 

relação aos conflitos que demarcam a espécie. O indivíduo se encontra num campo de forças 

de correntes e de explosões destruidoras, onde se encontra o frágil e minúsculo corpo 

humano (Benjamin, 1933/2012, p. 124).  

No caso de Barbacena, os investimentos econômicos de ampliação do hospital, as 

manobras políticas, a introjeção de novas terapêuticas e as denúncias dos meios jornalísticos 

nos dão conta do quanto que a face menos sociável do progresso nos mantém paralisados 

diante das tragédias que assolam o modelo de funcionamento da assistência aos loucos, e 

nos informa o quanto é inconcebível eliminar as contradições presentes no ideal do progresso 

social. Diante dessa situação, o assombro com o fato de que os episódios que vivemos no 

século XX ainda sejam possíveis, não é um ‘assombro filosófico’. Ele não gera nenhum 

conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história em que se origina 

é insustentável (Benjamin, 1940/2012, p. 245; grifo no original). 

O trem – símbolo do progresso, da circulação de capitais e de mercadoria –, 

fundamental na integração nacional nas primeiras décadas do século XX e no escoamento 

da exploração dos recursos naturais de Minas, também serviu para a limpeza dos que não se 

adequavam à lógica progressista importada do além-mar. Entretanto, tal condição não 

significava extirpação total da loucura aos interesses de mercado. Pelo contrário, fora 

mercadoria negociável para a indústria da saúde privada e, após a morte dos internos dos 

hospitais psiquiátricos, seus corpos abastecem as faculdades e as universidades (Duarte, 

2009; Magro Filho, 1992). 

O trem, que carrega loucos, é o condutor da filha e da mãe de Sorocô para Barbacena 

(Rosa, 1962/2001). A estória de Sorocô mistura-se com muitos que conduziram seus 

familiares, seus amigos ou algum desordeiro da cidade para a estação de trem que os 

recolheria para conduzir até a Cidade dos Loucos. Essa estória composta por elementos de 

oralidade e da narrativa popular conjuga rudimentos fantasiosos e que mexem com os nossos 

pensamentos e afetos nos fornecendo a magnitude da linha férrea que percorria longes 

regiões de Minas interligando-as a Barbacena. Uma linha férrea, transposição da história 

natural, movimenta-se com as vozes a que agora damos ouvidos, ecos de vozes que 

emudeceram (Benjamin, 1940/2012, p. 242). O trem que leva as duas mulheres para longe, 

para sempre passava no lugarejo de Sorocô no horário das 12h45m em que o sol escaldante 
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tortura os moradores (Rosa, 1962/2001). A chegada do trem é um evento social significativo 

e rodeado por uma atmosfera de tristeza que é atenuada com o falatório das pessoas. A 

estória nasce de um solitário no meio da população. 

A chegada de Sorocô com suas mulheres na plataforma do trem é cercado por um 

infortúnio do canto desarranjado que sai da boca da filha e com a desarmonia de seu corpo 

e de suas roupas. A mãe de Sorocô, mais contida, vinha com o corpo envolvido em roupas 

pretas. A cena da chegada é descrita por Guimarães Rosa próxima à de um enterro. O trem 

que conduz para a Cidade dos Loucos é sinal de luto, de morte. Diante da cena que poderia 

ser motivo de escárnio, a população tem um sentimento de comiseração, condolências com 

o sofrimento de ter que carregar o estigma das loucas. Sorocô retribui com a fala reticente e 

resignada: Deus vos pague essa despesa... (Rosa, 1962/2001, p. 64). Os sentimentos 

despertos na população, as despesas que movem cada um diante do excluído é a certeza de 

que há algo pior do que a morte. 

Sorocô representa os que estão próximos dos loucos. Ao ouvir o canto das duas, 

Sorocô deseja que a situação tenha um rápido desfecho. O canto emitido pelas mulheres era 

um contado de enormes diversidades desta vida, que podiam doer na gente, sem 

jurisprudência de motivo nem lugar [...] (Rosa, 1962/2001 p. 65). Elas são as inscrições 

deixadas pelas grandes paixões, pelos vícios, pelos conhecimentos que nos falaram – 

enquanto nós, os proprietários, não estávamos em casa (Benjamin, 1929/2012a, p. 47). 

Sorocô é tomado por um sentimento de tristeza e recolhe-se no silêncio. A população 

arregalada, tinham as vistas neblinadas, amortecidas de suas paixões por uma resignação 

diante do sofrimento com a partida de sua mãe e de sua filha.  Sorocô está sobre as influências 

do drama barroco, o passado que traz consigo um índice secreto, que o impele à redenção. 

Pois não somos tocados por um sopro do ar que envolveu nossos antepassados? (Benjamin, 

1940/2012, p. 242). Como a figura de um cortesão do teatro barroco, em um primeiro 

momento, Sorocô coaduna com o Príncipe tirano que deseja manter a ordem social e 

política56. Contudo, como um grande conhecedor das paixões humanas – o último item no 

                                                

56 O Príncipe e os personagens do drama barroco são demarcados por suas contradições e antagonismos 

(Benjamin, 1928/1984). Anteriormente, utilizamos como incorporação do Príncipe a mítica história construída 

em torno de Joaquim Silvério dos Reis. Nela, é possível vislumbrar os limites políticos da liberdade. O Príncipe 

encarna o capcioso caminho em manter a ordem social sustentando um posicionamento tirânico diante do poder 

político. Como consequência, tem que abraçar a morte. Em uma ampla transposição, o Príncipe encarna o 

esclarecimento, o conhecimento científico, o estado de exceção, as classes dominantes que mantém o controle 

dos meios produtivos. O cortesão – seu súdito e fiel consultor – pode liberar movimentos diferentes na história, 

transformações radicais no modo de produção que envolve revolução no campo científico, econômico, estético 

e político. 
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inventário dos conhecimentos necessários para transformar a dinâmica histórica em ação 

política (Benjamin, 1928/1984, p. 118) – rompe com o Príncipe em um movimento de 

traição. Esse movimento é possível porque o cortesão dispõe de uma santidade e certa 

melancolia57 capaz de propiciar metamorfoses, modificações no campo político. Se o 

Príncipe carrega em seu cortejo triunfal os espólios dos processos de dominação e de tirania 

a que submeteu os vencidos da história; o cortesão com a sua traição libera a rebelião e as 

transformações políticas (Benjamin, 1928/1984). 

No desfecho da estória, Sorocô, em um rompimento da história e da forma como 

tradicionalmente era conhecido pela população, começa a cantar rememorando à sua mãe e 

à sua filha. O cântico de Sorocô era alteado, forte, mas sozinho para si – e era a cantiga, 

mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando (Rosa, 

1962/2001, p. 66). A partida para a Cidade dos Loucos, as ruínas do canto vivaz da mãe e 

da filha faz com que Sorocô desperte a população que possivelmente dormia sob o tempo 

vazio da história. Esse despertar pelo canto retira a população de sua paralisia. É um canto 

que foi o de não sair mais da memória (Rosa, 1962/2001, p. 66). Um canto em que é possível 

pensar para além do permanente estado de exceção que se configura a Cidade dos Loucos e 

a história da loucura. O canto que é o despertar de um caso sem comparação (Rosa, 

1962/2001, p. 66) que faz movimentar o nosso olhar para a loucura para além da paralisia 

do chá da meia noite (Magro Filho, 1992, p. 101). 

2.2. O POETA-ALEGORISTA: RESISTÊNCIA ENTRE O TRANSITÓRIO E A LOUCURA 

 O poeta-alegorista em seu caráter melancólico de utilizar as alegorias perdidas da 

cidade, rumina o que de transitório apresenta-se na história natural através da descrição 

poética da cidade e do flânerie andar pela multidão. As alegorias são manifestações 

potenciais e primordiais do drama barroco e a máquina-ferramenta da modernidade 

(Benjamin, 1938/1985b). Um dos poetas modernos que se ocupou com a utilização das 

alegorias foi Baudelaire que observa a Paris do século XIX identificando traços e 

peculiaridades diante do movimento dramático da vida e da arte na grande metrópole. 

                                                

57 Rouanet (1981) destaca uma diferença entre Freud e Benjamin com relação ao saber do melancólico. Para 

Benjamin, o melancólico é rico em material onírico e de saber sobre o passado que lhes revela o presente. Para 

Freud, o melancólico ao fechar-se ao objeto perdido apresenta-se sem um saber, seu empobrecimento nada 

pode nos explicar sobre a dinâmica do sofrimento, embora seja essa memória dolorida que constituirá todo o 

processo de trabalho na análise com os melancólicos. 
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O poeta alegorista produz sua escrita em meio ao artificialismo e às aparências do 

mundo capitalista demarcado pela sobreposição da mercadoria como forma de circulação 

das coisas efêmeras, mas envoltas com um ar de necessidade da satisfação dos desejos 

humanos. No caso do escritor inserido nesse meio mercantil, sua produção poética enquanto 

mercadoria é a única que procura ver seu próprio rosto (Bolle, 2000, p. 130) e sabe das 

armadilhas em que está envolvida. Essa pode ser uma dimensão destrutiva da poesia diante 

da inorgânica forma com que se estrutura a cidade na circulação da mercadoria. 

A poesia de Baudelaire58 resgata o potencial melancólico presente no Barroco em 

que é possível, através do ócio, poetizar sobre o tédio no qual se transformou a vida. O olhar 

meditativo do poeta e sua curiosidade investigativa tornando-o um voyerista59 por excelência 

é demarcado pela impotência de modificar a cidade, pelo imobilismo causado pela nova 

mercadoria diária e por seus registros do movimento de um homem que não se sente seguro 

em sua própria sociedade (Benjamin, 1938/1985a, p. 76). Os elementos alegóricos da poesia 

revelam um olhar de estranhamento para a cidade e seus habitantes. O anjo da história, ao 

sobrevoar a cidade, metamorfoseia-se em demônio e tem na modernidade a adoção de 

métodos artificiais e grotescos de aumentar relatos insignificativos e experiências de choque 

que ocultam nos protestos da escrita poética (Benjamin, 1982/2009). É um demônio que nas 

escritas de Baudelaire não deve ser levado a sério, mas é a manifestação de seu 

inconformismo radical diante do funcionamento da sociedade e da lógica de vitória dos 

dominadores (Benjamin, 1938/1985a). A alegoria, presente nos versos de Baudelaire, ao 

mesmo tempo que expõe a face dos oprimidos, também mostra os procedimentos históricos 

de aniquilamento de suas lutas. 

                                                

58  Baudelaire ilumina o que de traumático e de sonhos alimenta o homem moderno (Bolle, 2000). Seus poemas 

como produtos culturais, expressam nos personagens o que de cultura e, ao mesmo tempo, de barbárie está 

inscrita na história natural: a sua descrença em relação à modernidade e o que se constituiu como história. Ele 

é o moderno que cita a história primeva (Benjamin, 1935/2009, p. 48). Essa é a força motriz para produzir 

poesia. No caso dos personagens que ocupam seus versos e poemas como o Satã, a prostituta, a multidão, o 
jogador e as variadas paisagens das ruas e da cidade de Paris, fornecem a intensidade da dimensão crítica de 

sua poesia ao projeto de modernidade. Nessa parte, apresentamos um panorama da poesia baudelairiana pelo 

qual Benjamin faz a leitura da metrópole moderna, marcada pela transitoriedade da história natural e 

intercambiante com os traços do drama barroco já apresentados neste trabalho. Para um aprofundamento 

detalhado da poesia de Baudelaire, confira Bolle (2000), Bretas (2008) e Matos (1989; 2010). 
59 O ver (atividade escópica), segundo Freud (1905/1996), traduz como uma das atividades do despertar das 

pulsões sexuais para objetos que suscitam beleza e contemplação do que permanece oculto e ainda pode ser 

direcionada para as expressões artísticas. A consequente repressão do gozo das formas e da matéria na cidade 

com a intensificação das experiências de choque tem uma saída com a atividade perversa do voyer. O poeta 

voyerista é a manifestação dos processos de repressão, mecanismo de proteção diante do exibicionismo 

tecnológico e do sempre novo que caracteriza a atmosfera moderna e inscrita no inconsciente do indivíduo. 
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É nesse aspecto que a poesia baudelairiana é tomada pelo spleen – sentimento que 

corresponde à catástrofe em permanência (Benjamin, 1982/2009, p. 392). É a consciência 

do poeta de ter perdido a oportunidade de romper com a lógica do progresso (Benjamin, 

1982/2009, p. 517). O poeta resiste ao gás tóxico que sai do tempo patológico da 

modernidade que produz bens culturais de acordo com os caprichos regressivos dos 

detentores dos meios produtivos. Os desejos criativos do modo capitalista são ácidos e 

podem ser comparáveis à química moderna, que resume a criação a um gás e sua alma está 

impregnada de terríveis venenos pela rápida concentração de suas alegrias... ou de suas 

ideias [...] (Benjamin, 1982/2009, p. 529). 

Os elementos alegóricos presentes na escrita poética revelam o estado de crise 

presente no desenvolvimento tecnológico e na configuração da sociedade (Bolle, 2000).  A 

experiência do poeta é sublimada pelo seu olhar sobre a cidade e sobre a história da 

modernidade60. É a resistência diante dos simulacros de natureza plástica e vazia e dos 

elementos culturais que matam a experiência do homem moderno (Benjamin, 1982/2009, p. 

529).  No caso da poesia baudelairiana, as alegorias da vida moderna transformam-se em 

material de criação quando sofrem a ação de um erotismo perverso e as consequências da 

destruição criminosa. É o modo que Baudelaire encontra para dizer do prelúdio e do apogeu 

da modernidade. A história como a alegoria barroca só vê o cadáver desde o lado de fora; 

o elemento alegórico em Baudelaire o vê desde dentro (Benjamin, 1938/1985b, p. 146). Em 

Baudelaire, a alegoria, enquanto mônada, é arrancada do constante movimento de 

apropriação que a modernidade realiza de envolver o passado como um passivo morto que 

esvazia as experiências, transformando as ações humanas em novas experiências mortas, 

meras vivências (Benjamin, 1938/1985a). A alegoria ganha na poética baudelairiana 

condição para denunciar a falsária harmonia em que se estruturou a cidade. O poeta acusa as 

bases sobre as quais se edificaram a vida na metrópole: a natureza que encontra no crime sua 

artificialidade majestosa61. Ele alimenta uma profunda consciência de que o homem 

moderno se investe de características infantis e primitivas que o faz regredir à cicatriz do 

                                                

60 Uma história que carrega secretamente elementos messiânicos que serão objeto místico de leitura nas mãos 

dos poetas que lê atentamente o instante transitório. O poeta transforma a ameaça do futuro no agora 

preenchido, este único milagre telepático digno de ser desejado, é obra de corpórea presença de espírito 

(Benjamin, 1930/2012, pp. 65-66). 
61  Esse sentimento de culpa que invade o melancólico é possível de ser observado tanto na teoria freudiana 

como em Benjamin. Ela atravessa o poeta revelando uma das fontes originárias de sua melancolia. Rouanet 

(1981) ressalta que a condição ocorre porque o melancólico apresenta a ambivalência do amor que sentia pelo 

objeto perdido, transformando-se em ódio que acaba sendo introjetado. Esse processo é a força motriz da culpa 

que se encontra no interior do alegorista barroco que carrega o peso do mundo decaído, a cifra de morte que 

circunscreve a natureza. 
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pecado original, o qual se manifesta com o delito de desejar a morte da sua relação com a 

natureza e com o artificialismo técnico-científico presente no processo civilizatório. Desse 

destino, Baudelaire insere em seus escritos o mítico que cerca a proto-história da natureza 

envolvida sob o invólucro do parricídio (Benjamin, 1982/2009, p. 286). Ele nos remete aos 

primórdios da espécie manifestando na escrita poética o quanto de violência e de crime 

constitui os fundamentos da sociedade e o projeto de modernidade. 

É nesse entrecruzamento de história e de natureza que se inscreve o transitório como 

o que constitui a formação da espécie humana e, ao mesmo tempo, o que resiste diante das 

mudanças no mundo administrado da vida, no tensionamento das forças produtivas com as 

relações de produção ao longo da história62. Através dos rudimentos alegóricos, é possível 

desvelar os elementos de trânsito cravados na natureza humana, ou seja, que estão 

suscetíveis às mudanças temporais, mas por semelhança aproxima-nos das experiências 

místicas que estavam na origem da espécie (Benjamin, 1928/1984). Eles serão objeto de 

reflexão por excelência da linguagem poética e material de produção da literatura e das artes. 

Segundo Adorno (1932/2015), a fim de evitar o erro em reduzir os polos história e 

natureza, apresentando-as como a síntese de um devir da trajetória humana, é melhor 

mantermos as tensões que os atravessam na constituição do humano. O entrecruzamento 

desses polos é demarcado pelo que de ruptura e ao mesmo de continuidade caracteriza a 

alegoria. No caso do drama barroco, por exemplo, a alegoria do príncipe tirano com a sua 

queda constitui a manifestação da natureza nos fenômenos históricos e a inscrição da história 

na natureza. O transitório que incorpora no príncipe o poder e a morte, desvela o processo 

de luto que o envolve, pois possui uma consciência do seu destino diante das estruturas 

políticas e sociais demarcadas por transformações sociais e pela possibilidade da 

revolução63. Esse processo de luto se dá pela condição de que a história não é capaz de ser 

                                                

62 O funcionamento da sociedade moderna e, consequentemente, do capitalismo é marcado pelas contradições 

em que se mesclam consciente e inconsciente, trabalho vivo e trabalho morto, capitalismo milionário e 
insurreições operárias, democracia e estado de exceção (Matos, 2010, p. 67). São com esses tons e essas cores, 

com essas grafias que se escreve o transitório, matéria com que se constrói a arte com todas as suas 

manifestações. 
63  Essa condição de luto do príncipe remete-nos, dentro da teoria freudiana, à dinâmica de funcionamento do 

Eu diante da perda de seu objeto de desejo. O elemento pulsional (libidinoso), que expressa a nossa capacidade 

de satisfação das necessidades egoicas sob a condição da perda do objeto de desejo, toma como destino o seu 

retorno provisório ao Eu sem uma intermediação externa até o momento em que substitui o objeto perdido para 

outro, ou ainda, se apega ao objeto perdido sem encontrar o elemento para a substituição. Nessa última situação 

é que se instaura o enigmático processo de enlutamento (Freud, 1917[15]/1996). O príncipe carrega de antemão 

a fatalidade de suas escolhas que é a perda do reino no qual exerce o seu poder tirânico com as políticas de 

exceção. 
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sustentada somente pela continuidade dos dominadores, mas também pela capacidade em 

subverter os fatos históricos com a proposição de uma nova realidade social. 

Na leitura sobre o príncipe barroco e a condição do homem moderno, o luto 

permanece como uma constante em que se inscreve a transitoriedade da história natural64. O 

transitório, que é objeto de reflexão e de nascedouro da alegoria, é elemento da história 

concreta da humanidade com suas repetições e o seu sempre novo. É possível mediante o ato 

interpretativo da alegoria confrontar o que permanece de imagem mítica dentro da dinâmica 

histórica de enlutamento da espécie. A alegoria, com os índices secretos que carrega, é 

fundamental na identificação de elementos arcaicos não processados pelas estruturas 

psíquicas e que são marcas indeléveis dentro da espécie e, ao mesmo tempo, os elementos 

dinâmicos e intra-históricos que nos fornecem estalos iluminados de conhecimento das 

estruturas subjetivas da espécie humana. O transitório como manifestação da história 

natural é o entrelaçamento do que de mítico e de historicamente novo apresenta-se na 

constituição de cada indivíduo. Ele mostra o quanto de objetividade demarca a constituição 

de nossas estruturas psíquicas e do nosso funcionamento social. Nesse processo, a 

investigação alegórica consciente das forças repressivas presentes na constituição da história 

da humanidade e na estruturação do campo científico tomam como revelação que: A Segunda 

natureza é na verdade a primeira. A dialética histórica não é um mero retomar materiais 

proto-históricos reinterpretados e sim transformar esses mesmos materiais históricos em 

mítico e histórico-natural (Adorno, 1932/2015, p. 8). Nesse sentido, revela-se o valor da 

transitoriedade como a compreensão da temporalidade escassa (Freud, 1916[15]/1996) e do 

que está fadado a desaparecer com os processos de catástrofe que demarcam a mítica 

temporalidade barroca e a era moderna. Esse desaparecimento, porém, não é por completo. 

Ele pode se reativar na pseudo ideia da eternidade de simulacros que se dá no lançamento 

constante de novas tendências e novos produtos, ou ainda, no ofuscamento do efêmero que 

cerca o processo civilizatório65. De modo diferente, no caso da escrita poética, as 

representações que um dia foram extinguidas retomam com nova vitalidade naquilo que o 

                                                

64 Esse movimento possibilita-nos realizar um processo interpretativo profícuo da história concreta que se 

incorpora na escrita de Benjamin com os diversos elementos analisados, seja no drama barroco ou nos 

personagens presentes dentro da metrópole moderna. Na leitura do transitório é importante esclarecer que a 

história não é um desdobramento da natureza ou vice-versa; assim como a natureza não se constituí como um 

elemento de manipulação dos fatores históricos (Matos, 1999). 
65 Importante diferenciar semelhança e simulacro. O simulacro se estrutura em certa artificialidade em que há 

o pareamento entre a natureza e os argumentos racionais fundamentados em uma linguagem técnico-

matemática pela qual não é preciso mais admirar a natureza. A semelhança, ao contrário, se fundamenta na 

relação intima do homem com a natureza. Sua presença ocorre de modo instantâneo e rápido com a riqueza de 

experiência dos processos em que ainda nos faz encantar com o mundo (Benjamin, 1933/2012; Matos, 1999).  
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ser humano pode criar encontrando as semelhanças por movimentos sinestésicos. Isso ocorre 

porque o poeta, como um conhecedor da natureza humana, revela os elementos regressivos 

presentes na natureza humana. Entretanto, o salto realizado por ele se fundamenta em uma 

experiência de elementos não-sensíveis mediante uma iluminação profunda. É nela que uma 

leitura mística da natureza se desponta: a força vital manifesta instantaneamente uma relação 

profunda entre as experiências do passado e outras estruturas presentes nas cidades modernas 

(Matos, 1999). A transitoriedade constitutiva na natureza humana e que se projeta nas 

formas como se estrutura a cidade é reafirmada na semelhança entre a escrita poética e a 

leitura do astrólogo das constelações em outros tempos em que ainda se alimentava uma 

admiração pela natureza (Benjamin, 1933/2012). 

Diferentemente a técnica reafirma o que de beleza foi retirada do mundo por 

simulacros e, ao atingir facilmente nossos sentidos, reduzem as experiências somente aos 

processos de choque (Matos, 1999). Também é nessa constatação que se fundamenta a 

denúncia realizada pelo poeta-alegorista. Freud (1916[15]/1996) em uma atenta análise do 

processo civilizatório e da violência empreendida na sua efetivação mexe-nos com a ferida 

que tais situações imprimem no orgulho que temos da ciência e das promessas de uma 

sociedade mais esclarecida. Como um ataque ao mito da civilização em contraposição à 

violência e à barbárie, a linguagem poética revela nossos impulsos em toda a sua nudez e os 

maus espíritos que julgávamos terem sido dominados para sempre, por séculos de 

ininterrupta educação pelas mais nobres mentes (Freud (1916[15]/1996, p. 319). 

Essa matéria é que serve de fundamento para a atividade do poeta alegorista, seu 

olhar em torno da metrópole e de um posicionamento crítico diante das construções 

ideológicas em torno do humano como as que justificam a exploração na sociedade 

capitalista ou o seu definhamento nas instituições que validam o nosso funcionamento 

político. As expressões do poeta alegorista com suas desditosas rugas na testa – testemunho 

de tensões terríveis e há muito esquecidas, com sua sensibilidade demarcada por um 

momento de estupidez pática em meio a uma lógica inalterável e com sua escrita como um 

gesto de desamparo revelam na história natural os vestígios da vida que se esvaiu 

(Adorno,1951/1993, p. 51) potencializando os sentidos de percepção diferenciada sobre a 

cidade. A resistência contundente do poeta se dá na sua atividade literária e tem um olhar 

aguçado sobre o flâneur que anda no meio da multidão da cidade. A loucura que ele observa 

reclusa do ambiente urbano mantém-se como potencial do que seria diferente na cidade. A 
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sua criação fundamenta-se em percepções diferenciadas sobre o alegórico que se constitui a 

loucura. Essa visão sobre a loucura pode ser libertadora no meio das catástrofes históricas.  

2.2.1. UM FLÂNEUR PELAS RUAS DA CIDADE DOS LOUCOS – VIRAMUNDO 

   A figura do flâneur incorpora uma das imagens dialéticas da cidade, a mônada que 

veleja sobre o mar de movimentos e de estruturas presentes nos projetos de modernidade. A 

escrita poética tem na ociosidade do flâneur a explosão de um olhar aguçado e panorâmico 

sobre o movimento da cidade, as descrições pormenorizadas e anedóticas do cotidiano, o 

confronto do passado com o presente manifesto nas formas como se organiza a vida 

(Benjamin, 1938/1985a). Os cavalos e as carroças nas ruas aos poucos dão espaço para o 

automóvel e os ônibus – carruagens coletivas movidas por material sintético. O ar da cidade 

que respira o flâneur não conhece divisões e muito menos espacialidades. A volatilidade do 

flâneur é da mesma ordem que esse ar, pois percorre o interior das residências e o exterior 

que é a manifestação das pessoas nas ruas (Benjamin 1982/2009).  É o lugar onde se observa 

tudo e temos acesso ao lar, a intimidade das pessoas. A rua, nesse sentido, cruza com a 

moradia, o lugar em que se confronta o público e o privado, as necessidades sociais 

internalizadas nos desejos íntimos do lar. 

O local em que ele reside é a rua. Ela é o objeto de contemplação e de anotação do 

flâneur. Ele possui um grau de intimidade com esse transcurso que perpassa e recorta a 

cidade, o lugar-comum e ao mesmo tempo de ninguém, que expressa a maior riqueza que a 

cidade possui. A coletividade que transborda das ruas é o espaço onde ocorre a criação e a 

descoberta de utensílios, de vestuários, das marcas das empresas e onde modula-se a vida. 

Ela é expressão das lutas proletárias, das manifestações políticas em que circulam os saberes 

produzidos envolvidos com neon e com os desejos encapsulados das mercadorias em uma 

vitrine, pois nessas construções “desacreditadas e cotidianas” [...] já está prevista a 

aparição de grandes massas no palco da história (Benjamin, 1982/2009, p. 498; grifo no 

original). As ruas são o corredor pelo qual os subúrbios penetram no grande centro e que se 

torna o lugar possível da revolução. Elas são expressões da luta de classes e os nomes que 

as formam tornam-se verdadeira Torre de Babel, expressões linguísticas variadas das 

experiências cósmicas dos habitantes da cidade e da possibilidade de encontro com 

experiências diferentes com novos dialetos e com neologismos. 

As ruas percorridas pelo flâneur revelam crianças e mulheres que estão condenadas 

a eternas privações por causa de seus escassos salários. São lugares em que as pessoas sentam 

para beber e comer sob um céu estrelado. O flâneur analisa os pequenos detalhes da rua e 
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dos lugares mais recônditos onde se escondem os desvalidos da sociedade como uma boemia 

que dorme sob a ponte. A descrição completa de suas roupas e de seus utensílios nos dão 

informações da sua intimidade rodeada pelo valor efêmero que os seus objetos possuem 

(Benjamin, 1982/2009). O flâneur observa os trapeiros que não pertencem às classes 

econômicas da sociedade, mas possuem seu valor ao recolher os restos dos processos 

industriais (Benjamin, 1938/1985a). São nesses que se coloca como o lupemproletariado66os 

que não se encontram nas classes sociais por serem completamente destituídos de recursos 

econômicos e por não exercerem atividade laborativa. Eles descobrem o valor nas coisas 

jogadas no lixo e são a escória da sociedade. O flâneur, como um trapeiro, recolhe a miséria 

humana que é rejeitada pela cidade. Ele possui especial predileção pelas imundícies que 

ruminadas pela divindade da Indústria, tornar-se-ão objetos de utilidade ou prazer 

(Benjamin, 1982/2009, p. 395). Nesse caso, os loucos e suas memórias excretáveis do 

projeto da modernidade transformam-se em objetos de valor considerável a ser recolhido e 

colecionado pelo flâneur. 

Com os boêmios, o flâneur aprende a ser um conspirador profissional do trabalho 

tomando o ócio como um protesto contra a divisão do trabalho (Benjamin, 1982/2009, p. 

471) e possuindo uma riqueza duvidosa e enigmática que desafia o funcionamento da cidade. 

Em suas atividades, escondem-se variadas profissões, múltiplos endereços entregues ao 

acaso de não saber o que a cidade lhes reserva. O flâneur, como um boêmio, se levanta de 

manhã sem saber se jantará à noite; ricos hoje, famintos amanhã (Benjamin, 1982/2009, p. 

472). Destacando-se como um observador invisível na multidão, ele é um detetive perspicaz 

dos acontecimentos no mercado da cidade, o lugar de negociação de objetos que carregam o 

                                                

66 Marx apresenta o lupemproletariado como um grupo reacionário que facilmente cede aos interesses 

burgueses no fato histórico denominado o 18 de Brumário de Luís Bonaparte como um dos desfechos da 

Revolução Francesa. As definições e a crítica se encontram de modo mais contundente neste fragmento: Roués 

[rufiões] decadentes com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa, rebentos arruinados e 

aventurescos da burguesia eram ladeados por vagabundos, soldados exonerados, ex-presidiários, escravos 

fugidos das galeras, gatunos, trapaceiros, lazzaroni [lazarones], batedores de carteira, prestidigitadores, 

jogadores, maquereaux [cafetões], donos de bordel, carregadores, literatos, tocadores de realejo, trapeiros, 

amoladores de tesouras, funileiros, mendigos, em suma, toda essa massa indefinida, desestruturada e jogada 
de um lado para outro, que os franceses denominam la bohème [a boemia]; com esses elementos, que lhe eram 

afins, Bonaparte formou a base da Sociedade 10 de Dezembro. Era “sociedade beneficente” na medida em 

que todos os seus membros, a exemplo de Bonaparte, sentiam a necessidade de beneficiar-se à custa da nação 

trabalhadora. Esse Bonaparte se constitui como chefe do lumpemproletariado, porque é nele que identificam 

maciçamente os interesses que persegue pessoalmente, reconhecendo, nessa escória, nesse dejeto, nesse 

refugo de todas as classes, a única classe na qual pode se apoiar incondicionalmente; esse é o verdadeiro 

Bonaparte, o Bonaparte sans phrase [sem retoques] (Marx, 1852[53]/2011, p. 91; grifo no original). Esse 

grupo é observado de modo diferente por Benjamin. Ele compreende a potencialidade revolucionária que 

possui pelo fato de conhecerem o lixo da sociedade e terem o ócio como o tempo de confabular a destruição 

da sociedade burguesa. 
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adormecimento das forças aplicadas no processo de transformação da natureza mediante o 

trabalho alienado do proletariado e os desejos produtivos dos burgueses. Ele anota com certa 

agudez os flagelos em meio à extravagância das lojas de luxo, as passagens pelas quais estão 

reunidas as paixões humanas e as questões políticas. Enfim, o flâneur se desvencilha no 

onírico labirinto que é a cidade67. Na manifestação dos semblantes das pessoas, realiza as 

leituras sobre os destinos do projeto moderno. 

É nesta breve descrição do flâneur que aparece o personagem Viramundo (Sabino, 

1979/2005)68, caracterizado como um grande mentecapto – aquele que não possui a ratio 

moderna e pensa diferente da lógica estruturante da vida da cidade. Viramundo traz em suas 

coleções memorialísticas o curso de visita a várias cidades de Minas Gerais. Ele inicia sua 

vida em Rio Acima e termina as suas desventuras na capital planejada, Belo Horizonte, onde 

se recolhe no meio dos marginais, loucos, maltrapilhos e esquecidos da cidade. Seu percurso 

pelo Estado revela as contradições, os valores e o que está reprimido na natureza humana. 

Aliás, sua loucura, a dimensão mentecapta de sua jornada, está em ir pelo menos valoroso 

dentro da cidade. Sua desorganização e sua loucura reside exatamente nas loucuras da cidade 

e no que elas estão inscritas dentro de uma racionalidade incabível dentro do conhecimento 

técnico-científico. Nos caminhos em que percorre, Viramundo passa pela Cidade dos Loucos 

e nos exibe a loucura que se inscreve em suas estruturas. Em suas andanças quixotescas e 

movidas por seus diferentes sonhos chega a Barbacena após sua estadia em Ouro Preto. 

Viramundo percorre o caminho lendário realizado pelos inconfidentes, inclusive por 

Joaquim Silvério dos Reis. 

                                                

67 A tarefa interpretativa dos sonhos consiste em ler no conteúdo manifesto o conteúdo latente que nos fornece 

uma composição pictórica das marcas do social na constituição do sujeito. O sonho é uma realização 

(disfarçada) de um desejo (suprimido ou recalcado) (Freud, 1900/1996, p. 193). Nessa condição, Freud nos 

mostra a importância do material onírico na leitura dos caracteres objetivos (sociais) presentes na subjetividade 

humana, tornando-os tão fundamentais quanto os objetos circundantes do mundo da vigília. São materiais 

necessários para a construção de uma análise pormenorizada dos mecanismos que petrificam o homem na 

letargia de uma civilização demarcada por elementos da história natural e que o conduz à morte, mas, ao 
mesmo tempo, às potencialidades revolucionárias presentes na própria natureza humana capazes em acordar 

o homem para uma outra estrutura social que percebemos de modo difuso e espalhado nos objetos que 

compõem as imagens oníricas. Essa potencialidade está expressa em Fechado para reforma quando Benjamin 

(1928/2012) narra o seguinte sonho que teve: Em sonho, eu me tirava a vida com uma arma de fogo. Quando 

o tiro saiu, eu não acordei, mas me vi por algum tempo deitado como cadáver. Só então acordei (p. 58). 
68 Viramundo pode ser caracterizado como um dos personagens coletivos semelhante aos que estão nas obras 

de Guimarães Rosa, tanto que nos ditos populares sustentavam a relação de parentesco com Diadorim, 

personagem de Grande Sertão Veredas, afirmando que eram irmãos. De Guimarães Rosa, o Viramundo de 

Sabino (1979/2005) herda a condição de contar histórias de suas andanças pelas veredas. A diferença é que um 

a faz no sertão, enquanto o outro nos ambientes urbanos. Mas, ambos conservam um grau de universalidade 

que se põe como condição de transitoriedade que demarca a natureza histórica do homem. 
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O primeiro a encontrar na cidade de Barbacena é um imigrante alemão dono de terras 

chamado Herr Boss. Viramundo desejava desse fazendeiro somente alguns botões de rosa, 

porém consegue somente palavrões e repulsa. Durante o diálogo, entre os dois, temos a 

informação da existência de variados manicômios na cidade que Barbacena – cidade que 

então já era centro (Sabino, 1979/2005 p. 82) para onde se dirigiam os loucos.  No caso de 

Barbacena, além do grande hospital público, o Hospital Colônia que recebe um contingente 

significativo de loucos de todo o Estado, em 1953, a cidade possuía quatro instituições 

privadas de atendimento: Casa de Saúde Xavier, Sanatório Barbacena, Casa de Saúde Santa 

Isabel e Casa de Saúde São Vicente de Paula (Magro Filho, 1992; Duarte, 2009). Cada uma 

localizava-se em lugar estratégico e estavam envolvidas com a dinâmica de serviços 

prestados pela qual Barbacena ficou mais conhecida. Os nomes que definem alguns hospitais 

são de santos e de médicos em que as caridades se transvestem de uma solidariedade. O 

louco recluso com toda a sua condição anárquica diante da ordem social é objeto de repressão 

que se revela nos cuidados meticulosos em direcioná-lo para um lugar em que a sociedade 

esteja protegida de seus desequilíbrios. Essa caridade para com eles e com todos os 

pertencentes às classes mais pobres expressa apenas uma dimensão dessa solidariedade que 

tem no sentimento de culpa sua expressão máxima (Adorno, 1951/1993). 

Nos anos posteriores, provavelmente novos estabelecimentos comerciais seriam 

abertos na cidade tanto para receber os loucos em vida, quanto negociar seus corpos já 

mortos como o triunfo máximo da condição de mercadoria a que estavam submetidas suas 

loucuras (Magro Filho, 1992; Duarte, 2009). Esses estabelecimentos estariam situados na 

margem de praças com nomes de presidentes como Eurico Gaspar Dutra e de ruas com 

nomes de políticos como Teófilo Otoni. A loucura compõe o espaço urbano juntamente com 

outras vias como a Dom Pedro II, dos Bandeirantes, Praça Andradas, Liberdade, Padre 

Correa, Presidente Antônio Carlos; com escolas como o Bias Fortes e o Colégio Tiradentes; 

com a Santa Casa de Barbacena; com Igrejas como a de Nossa Senhora da Boa Morte; com 

o Manicômio Judiciário Jorge Vaz, entre outros69. A história da Cidade dos Loucos se 

mistura com Viramundo, com as mulheres de Sorocô, com o mítico da liberdade e com o 

petrificado arrancado dos discursos historicistas. 

                                                

69 Os nomes das instituições pesquisadas e nomes de rua foram realizados nos seguintes sites: da Prefeitura 

Municipal de Barbacena (2016) e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (2016). Consideramos 

também nossas recordações do período em que residíamos na cidade. 
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É nessa cidade que carrega como expressão máxima a loucura que Viramundo anda 

como um flâneur e é confundido com um dos que habitavam os hospitais psiquiátricos. 

Segundo os relatos, inconformado com a tirania de Herr Boss, Viramundo recolhe 

fortuitamente as rosas de sua fazenda acompanhado de outro personagem, Barbeca. Por 

causa dessa transgressão, realizará uma das suas passagens dentro de um manicômio, 

descobrindo personagens da história como Napoleão, Dom Pedro II, entre outros. Os nomes 

que permanecem nas ruas e em outros espaços públicos da cidade, ganham sua representação 

dentro do hospício. É o modo de perpetuar a existência mítica dessas figuras que no 

imaginário popular lutaram pela liberdade, eram famosas pelo poder exercido ou 

demonstraram o excesso e a falta de suas paixões na história. Ao chegar ao manicômio, 

Viramundo realiza um bate-papo com Pantaleão, médico chefe do local. O grande sonho de 

Pantaleão era ser nuvem. Ele encontra nos pavilhões do hospital com a loucura reprimida 

pela cidade, os trapos da imaginação não permitida e os que tentavam ouvir o som que 

poderia emergir das paredes e da arquitetura dos seus prédios. A estada de Viramundo na 

Cidade dos Loucos continua com suas andanças no cruzamento da Rua Bias Fortes com a 

Rua José Bonifácio em que se adentra nas discussões políticas entre socialdemocratas, 

liberais ou outros campos ideológicos transvestidos na identificação dos setores políticos a 

que pertencem os bonifacista ou os biista70. Diante das disputas políticas, Viramundo 

mostra-nos com ironia o farsesco com que se estruturam as disputas e o movimento das elites 

para a manutenção da ordem política vigente. Em Praça pública, Viramundo, como flâneur, 

confronta-se com o endurecer das estruturas políticas e com a potencialidade de mudança 

presente nos vagabundos e lunáticos. Viramundo busca em seu andar construir a cidade 

topograficamente, dez vezes ou cem vezes, a partir de suas passagens e suas portas, seus 

cemitérios e bordéis, suas estações e seus...., [...] (Benjamin, 1982/2009, p. 122). 

Possivelmente, ele passa pelas Praças Antônio Carlos ou do Rosário, pelo Largo Marechal 

Deodoro, catacumbas de efervescência da história da cidade. Ele transita no simulacro das 

técnicas e do movimento das esculturas e dos monumentos expostos em praça pública. 

Semelhantes aos movimentos classistas europeus, as praças de Barbacena são expressões de 

                                                

70 A discussão política realizada é alusiva aos entraves políticos que atravessam a história de Barbacena entre 

os Bias Fortes e os Andradas. Em um trocadilho de palavras, quando Viramundo é questionado se seria 

bonifascista, o grande mentecapto compreende se seria fascista. Nessa confusão, poderíamos pensar que o 

flâneur sabe dos traços totalitários presentes nas práticas políticas exercidas na cidade. Metáfora dos riscos que 

cercam as ideologias formadoras da nossa estrutura política e das sementes de estado de exceção presentes 

dentro dos procedimentos denominados democráticos. 
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triunfo da cultura edificados com elementos da barbárie, de muitos que morreram de modo 

violento para que se erigisse a Cidade dos Loucos. 

Depois de partir de Barbacena, Viramundo continua seu itinerário pelas cidades de 

Minas, terminando-o na luta pela liberdade na Capital Mineira. Em suas andanças, ele nos 

manifesta poderoso na sua fragilidade, terrível na pureza de sua loucura (Sabino, 

1979/2005, p. 189). Viramundo gira o mundo, roda o mundo com suas paixões e testemunho 

das catástrofes. Muda o mundo?71 A Cidade dos Loucos, nas mãos de Viramundo, apresenta-

se como cifra no meio de nossas vivências.  Seu fim é a morte diante da insurreição realizada 

com mendigos e na aposta revolucionária das forças potenciais presentes na história da 

cidade que é composta por assassinatos e rebeliões, os nós sangrentos no emaranhado das 

ruas, os leitos de amores e incêndios (Benjamin, 1982/2009, p. 122). Viramundo resguarda 

o potencial de mudança presente nas barricadas e nas revoluções asfixiadas pelo progresso. 

É nesse movimento que se prefiguram as experiências de trauma na cidade e a necessidade 

de ir atrás dos resquícios de memória inscritos nos processos de transitoriedade pelos quais 

a experiência do louco se registra como código difícil de ser acessado e decifrado. É material 

de intensa fragilidade devido à estranheza que nos causa e à crise da experiência (Erfahrung) 

que assola o mundo moderno. Porém, não pode ser esquecido. 

 

  

                                                

71 O personagem Geraldo Viramundo ganha vários sobrenomes de acordo com a cidade por que passa – 

Giramundo, Rolamundo, Vira-lata, Acaba-Mundo, Furibundo, sem Eira nem Beira, Tremebundo e vários 

outros (Sabino, 1979/2005, pp. 53-54) que o demonstra como cidadão do mundo. Ele carrega em sua origem 

os vários lugares que passa, um cosmopolita, um flâneur em meio a história. 
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CAPÍTULO 3  

A IM/POSSÍVEL TAREFA DA MEMÓRIA DOS VENCIDOS NA CIDADE DOS LOUCOS 

 

Nossos tempos 

Esse é tempo de partido, 

tempo de homens partidos. [...] 

Visito os fatos, não te encontro. 

Onde te ocultas, precária síntese, 

penhor de meu sono, luz 

dormindo acesa na varanda? 

Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo 

sobe ao ombro para contar-me 
a cidade dos homens completos [...]. 

E continuamos. É tempo de muletas. 

Tempo de mortos faladores 

e velhas paralíticas, nostálgicas de bailado, 

mas ainda é tempo de viver e contar. 

Certas histórias não se perderam [...]. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Uma caminhada pela cidade nos revela os inúmeros fragmentos de homens partidos 

pelas quais se encontram petrificadas as suas relações sociais. Épocas em que a consciência, 

como precária síntese, torna-se pequenos relatos do passado de quando o homem era 

movimentado por suas paixões. Tempos de lembrança em que a narrativa não era 

desenvolvida por mortos faladores ou por velhas paralíticas. Tempo traumático que nos faz 

imaginar a cidade dos homens completos. Ela um dia existiu? Existe? Existirá? É sobre esses 

pontos de desorientação que é possível pensar a perda da experiência na modernidade, o 

acesso às memórias marcadas pelo traço do trauma, as situações de choque que embotam 

nossos sentidos e a difícil tarefa de trabalhar com os relatos de trauma que chegam entre os 

que carregam em seus corpos a intensificação das experiências de violência – as feridas 

abertas do colapso que se instaura nesse tempo de partido. Trata-se de um tempo em que a 

cultura não é internalizada, mas apenas produto de massa com um fim em si mesma 

(Crochík, 1998), ludibriando-nos quanto à sua capacidade de nos fornecer empréstimos para 

que possamos usufruir de suas benesses ou das possibilidades mínimas a que é capaz de 

corresponder as nossas necessidades. Nesses tempos, misturam-se pessoas e mercadorias, 

liberdades e precária síntese. Diante desse tempo em que o estado de exceção é a regra com 

a apassivação dos nossos movimentos corporais em frente as catástrofes produzidas por 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

77 | 

relações econômicas frágeis e por movimentos políticos totalitários72 com a potencialização 

do mito do progresso científico e tecnológico, o indivíduo fica suscetível às experiências de 

choque. É sobre esses pontos que nos movimentamos sobre a constituição estelar da 

memória dos vencidos ao longo deste capítulo. 

Os entraves da memória na perspectiva benjaminiana se referem a uma experiência 

demarcada pelo exílio, os labirintos que percorremos em torno dos processos pelos quais 

sucumbem os vencidos da história (Gagnebin, 2009). Todavia, essa crise não se refere 

somente a alguns grupos restritos da história, mas talvez a todos nós como a condição de 

exilados dentro da nossa própria casa, na constituição de barbárie e de violência presente em 

nosso processo civilizatório e nos projetos mal empreendidos em torno da cidade moderna. 

De modo restrito, pensar a dimensão memorialística da Cidade dos Loucos nos faz esbarrar 

em seus habitantes típicos, mas exilados e privados de poder andar e falar dessa cidade. São 

os des-terrados, os que perdem a identidade e o direito de expressar em palavras a dor que 

sentem. São exilados da própria linguagem, de poder enlutar com o próprio sofrimento, pois 

a palavra comum que seria o lugar de sepultamento dos traumas, a expressão alegórica do 

drama histórico que atravessam é silenciada e anestesiada com os muros e com as técnicas 

de tratamento do incômodo que são os degredados. Se Ulisses, em seu itinerário errante pelas 

remotas terras conhecidas na época dos gregos, encontrava a possibilidade da fala e da 

história como uma expressão de encantamento da palavra, outros exilados não alimentaram 

esse destino (Gagnebin, 2014). A loucura da Cidade dos Loucos permanece em sua 

expressão resignada do que ainda precisa se fazer nessa época de pós-exílio (se é que 

podemos considerar esse posicionamento viável). Eles são vítimas do fim dessa 

possibilidade de narrar e como testemunhas dessa condição deveríamos nos debruçar na 

árdua tarefa de ouvir seus relatos insuportáveis de um sofrimento incomunicável. Trata-se 

de uma tarefa que exige uma peculiar sensibilidade para a leitura dos silêncios e das situações 

demarcadoras da catástrofe (Seligmann-Silva, 2008). Pensar os meandros de uma produção 

                                                

72 Quando nos referimos a movimentos políticos totalitários não nos restringimos aos fenômenos do fascismo 

e do nazismo por que passou a Europa na primeira metade do século XX. Apesar de podermos situar esses 

movimentos dentro da história e os estudos dos teóricos críticos se voltarem para análise desse fenômeno, eles, 

também, identificam que sementes das práticas totalizantes estão presentes mesmo nas sociedades com regimes 

democráticos fortes como no caso da norte-americana, ou ainda, nas que estão amparadas por políticas sociais, 

não isentando de práticas fascistas os meios de comunicação. Benjamin (1940/2012) argumenta que o estado 

de exceção é a regra, a face arrasadora do capitalismo e as poucas mudanças na história trazem a noção de que 

o capital e a prefiguração da sociedade são totalitárias, principalmente as demarcadas pelo neoliberalismo 

econômico e pelos discursos da pós-modernidade (Löwy, 2005; Matos, 2010). É importante deixar claro esse 

ponto, pois quando nos referenciarmos ao fascismo e às posições totalitárias na política precisaremos identificar 

esses germes disseminados nas práticas ideológicas que sustentam o capital e a ordem social vigente. 
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memorialística do tempo se trata de uma reflexão em torno das experiências perdidas para 

que assim o presente possa tomar rumos diferentes do que agora se estabelece. Outro 

elemento necessário de ser destacado é a saída do silêncio diante das violências sofridas. O 

início da fala é a propedêutica importante para que o sobrevivente inicie o seu trabalho de 

religamento ao mundo, de reconstrução da sua casa (Seligmann-Silva, 2008, p. 66). 

Hoje, uma tentativa de revisitar a história da Cidade dos Loucos, ou pelo menos de 

problematizá-la nas formas como ela nos chega, é a de escutar as histórias de sofrimentos 

que compõem a memória dos vencidos. Nesse caso, destacamo-nos como um terceiro 

elemento. A escuta dos relatos memorialísticos se encontra como testemunha entre os que 

validaram as práticas e justificaram as atrocidades cometidas e os que sofreram e sofrem as 

marcas do que aconteceu73. Trata-se de caminhar entre os mortos reunidos nos escombros 

dos tratamentos propostos dentro do Hospital Colônia de Barbacena e de vários outros que 

se encontram nos caminhos da história, possibilitando que a testemunha, esse elemento 

estranho, possa emergir na precariedade com que se desvencilha o relato na modernidade. A 

tarefa árdua está em se encontrar com os sobreviventes e se confrontar com o que aconteceu 

para entender o presente, os paradoxos que cercam as lutas antimanicomiais e as práticas de 

exílio adotada para os inadequados dos padrões sociais e culturais estabelecidos. Ainda 

sobreviventes, somos as testemunhas dos pesadelos que assolam os outros e de um tempo 

em que a narrativa se torna tarefa impossível. Na dificuldade em constituir um processo 

testemunhal diante do que é vivenciado nas situações de generalização da violência e de 

catástrofes, encontramo-nos no posicionamento de enlutados, de herdeiros de uma história 

truncada, mal narrada porque a experiência coletiva com o tempo se esvaiu. 

Um exemplo dessa situação encontra-se na dificuldade, por exemplo, dentro do 

contexto brasileiro, de expressão das vítimas da ditadura militar. Eles se confrontam com o 

martírio de não saber onde encontrar os corpos de seus parentes e muito menos os arquivos 

nos revelam sobre o paradeiro dessas pessoas. Busca-se um completo esquecimento dessas 

situações, inclusive estimulado por governos com um posicionamento político democrático 

                                                

73 O terceiro elemento corresponde aos que estão como testemunhas entre o assassino e o assassinado, o algoz 

e a vítima. Ele se encontra em um posicionamento difícil de transmitir o inenarrável que se dá com as 

catástrofes da história, com as vítimas das guerras, dos regimes totalitários e das práticas mortíferas da ciência. 

Essa tarefa coloca-se como um desafio diante do que se apresenta na revisitação de momentos históricos que 

se encontram nos morticínios dos campos de concentração, das ditaduras militares na América Latina, das 

crises humanitárias de imigração, das chacinas pelas lutas em favor da Reforma Agrária, da violência urbana, 

das carnificinas em presídios, entre outros. Exemplos de uma sociedade em que a violência se banaliza e se 

constitui como imperativo não faltam. O que nos resta pensar é o que fazer com esse testemunho (Gagnebin, 

2009; Seligmann-Silva, 2008). 
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(Gagnebin, 2014)74. Dentro da história do Hospital Colônia, confrontamo-nos com o 

episódio truncado que é a comercialização de corpos de internos. Alguns se mantiveram nos 

registros, mas sobre vários não se sabe o paradeiro que tomaram, onde foram enterrados e 

quem são seus parentes. Não retornaram para as suas comunidades de origem e não tiveram 

um ritual de sepultamento (Duarte, 2009; Magro Filho, 1992). Essa condição, conforme nos 

coloca Gagnebin (2014), dificulta o trabalho historiográfico em torno das vítimas e do 

levantamento sobre as atrocidades que demarcam o processo histórico. Instaura-se um mal-

entendido em relação ao passado que aparece no presente com as dificuldades que temos em 

lidar com temas espinhosos, os quais mexem com a retirada do direito de viver e de morrer. 

Esse mal-estar pode ser compreendido como o que nos é íntimo (o passado), sendo 

submetido aos processos de repressão por condições de internalização dos ideais 

civilizatórios aderidos a esse tempo. Tal condição torna a memória dos vencidos estranha 

aos que escutam, fazendo com que o passado se mantenha como um familiar distante e difícil 

de ser enfrentado (Freud, 1919/1996). Mas, como referenciar a memória dos vencidos? 

Certamente precisamos de reaver as marcas da perda nos processos históricos. Eles se 

demarcam significativamente na nossa concepção de experiência em torno desses traumas e 

de modo ampliado desvelam as contradições de viver na cidade moderna. 

A experiência de testemunhas das catástrofes investe-se de uma tarefa importante e 

fundamental para a manutenção da sobrevida das vítimas, dos que voltam da tragédia e da 

catástrofe. O ato testemunhal mexe com estruturas necessárias de retomada da experiência 

seccionada, embora seja incerto e assimétrico diante da magnitude que se revela em cada 

situação de violência a que estamos expostos e principalmente dos que trazem a marca da 

potência dessas situações em seus relatos ou em seus silêncios. Ao mesmo tempo, mexe com 

                                                

74 Gagnebin (2014), em seu texto Esquecer o Passado?, chama-nos a atenção sobre a política de esquecimento 

que se estrutura na forma como o governo brasileiro se refere ao período da ditadura militar (1964-1985). Se 

em outros países – como a Argentina, o Chile e o Uruguai, por exemplo – existe um posicionamento de escuta 

das vítimas da ditadura e a tentativa de elaborar o passado, no Brasil os presos políticos permaneceram no 

silêncio. Ampliando esse posicionamento, vemos um silenciar das vítimas dos hospitais psiquiátricos e um 
trabalho difícil de restauração dessa memória. O pouco que se faz é falar pelo outro, o louco, e as políticas de 

reforma psiquiátrica de modo bem tímido retratam a memória das vítimas. Fala-se da reforma e dos lugares 

humanizados para onde foram direcionados os ex-usuários dos hospitais. É uma ação louvável em resgatar 

cidadania, ampliar direitos e demonstra um movimento de superação do fracassado modelo hospitalar 

construído ao longo do século XX e, por ironia, ampliado na época da ditadura militar. Contudo, ainda há uma 

necessidade de que as palavras, as fantasias, o terror vivenciado pelas vítimas do hospital psiquiátrico precisam 

ser ouvidos. Inclusive com todos os elementos psicóticos e de ininteligibilidade que desafiam o modo oficial 

de fazer história, de narrar traumas. É uma memória que expõe os riscos de novas hospitalizações como 

verificamos em algumas políticas equivocadas de tratamento da dependência química, com a proliferação de 

fazendas de tratamento para toxicômanos envoltas por posicionamentos totalitários religiosos, ou ainda, com 

os excessos da indústria farmacológica. 
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nossas defesas e com a necessidade de construir uma carapaça diante da consciência de 

aniquilação que incide na estrutura de nosso processo civilizatório (Seligmann-Silva, 2008). 

O ato testemunhal não se investe com o temor sobre o processo natural da vida – a morte –, 

mas dos requintes de crueldade e de esquecimento capazes de tornar o processo de morrer 

uma experiência infernal. A modernidade sabe fazer isso muito bem e potencializa com a 

dor da guerra, das instituições totais e das violências cotidianas uma compulsividade que nos 

investe de uma ameaça que pode vir de fora, mas também pode estar incorporada assumindo-

se como um objeto internalizado dentro da estrutura psíquica (Freud, 1919/1996). As 

atrocidades se investem na condição de estranheza (Unheimliche) dos relatos testemunhais, 

revelando-nos a ambiguidade de serem algo familiar, mas com que resistimos em confrontar. 

Diante de uma questão mal assentada em relação às experiências do passado, 

relacionamo-nos com o fracasso empreendido em relação ao ideal de uma civilização em 

que o perigo da morte esteja eliminado. Na descrição das estruturas de funcionamento do 

psíquico, remetemo-nos aos resíduos primitivos com relação ao medo e à familiaridade que 

possuímos da morte, pois o primitivo medo da morte é ainda tão intenso dentro de nós e está 

sempre pronto a vir à superfície por qualquer provocação (Freud, 1919/1996, p. 259). As 

vítimas da violência carregam estranhamente (Un-Heimliche) em seus discursos os 

fantasmas da morte. Eles despertam o nosso medo de que o morto torna-se inimigo do seu 

sobrevivente e procura levá-lo para partilhar com ele a sua nova existência (Freud, 

1919/1996, p. 259). São esses percalços traumáticos e de repressão que se esbarram nos 

relatos de violência das vítimas, no declínio das narrativas e diretamente traduzem a crise da 

experiência na modernidade75. 

Uma das discussões fundamentais dentro das obras de Benjamin é a perda da 

experiência (Erfahrung). Ela se encontra para além dos cânones tradicionais estabelecidos 

pela racionalidade moderna e resiste nos escritos literários através da movimentação do 

poeta alegorista na cidade e das narrativas literárias como as descrições de Proust e a poética 

de Baudelaire (Matos, 1999). Os relatos denunciam os elementos perdidos da experiência 

                                                

75 Uma experiência que se estrutura sobre os fundamentos do sofrimento que a cultura imprime em todos nós. 

Freud (1930[29]/1996) verifica que o sofrimento se direciona como ameaça ao corpo que está em processo de 

deterioração e de decadência, como um movimento externo com seus agentes de destruição da vida e nas 

relações sociais. Sobre este último, Freud (1930[29]/1996) o ressalta como o mais nefasto e o mais difícil de 

ser enfrentado. Diante da ameaça de destruição com a qual somos assolados pela sociedade, o enrijecimento 

em ouvir as testemunhas de guerra, as vítimas das instituições totais e das práticas totalitárias, encontra-se 

como uma ação defensiva em relação aos perigos que se impõem, do risco de morte que está impregnado o 

relato de mal-estar dos vencidos. É difícil um movimento diferenciado em relação a essa situação e uma certa 

paralisia se impõe como dificuldade que cerca a todos nós. 
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humana e, consequentemente, impactantes na produção memorialística, principalmente com 

relação ao que se cerca de modo mais enfático na descrição dos requintes de crueldade em 

que se estrutura o processo civilizatório. Eles soam como um infortúnio traduzindo as 

violências pelas quais estamos suscetíveis. Não obstante trazer essas memórias, não significa 

nosso completo apaziguamento em relação ao passado, assim como alimentar um 

ressentimento nada mais é que a tentativa de fixação obsessiva pelos crimes ocorridos. Esses 

posicionamentos servem para dissimular a dificuldade encontrada no tempo presente com as 

questões da falta de memória dos nossos tempos. É nesse tempo incerto, em que os vivos 

não encontram ocasião para chorar os massacrados pela história, que é preciso pensar a 

instância da memória. Benjamin vê a necessidade de retornar à experiência (Erfahrung) 

mediante a percepção da sua decomposição em vivências (Erlebnis). A restituição dos traços 

originários da Erfahrung possibilita-nos pensar na dimensão rica de sentidos e de narrativas 

diante dos variados caminhos abertos no mundo. Erfahrung pode ser compreendida como 

uma grande viagem (-fahren) em que se tem muitas coisas para contar diante de um tempo 

de experiências compartilhadas pelos integrantes de uma comunidade (Konder, 1988). Nesse 

fahren não encontramos o caminhar do indivíduo solitário, muito menos os ocupantes do 

trem que leva a filha e a mãe de Sorocô para a Cidade dos Loucos ou os descaminhos de 

Viramundo. Eles se encontram na Erlebnis como tradução do nosso tempo confuso. 

3.1. OS RASTROS DA EXPERIÊNCIA NA MODERNIDADE KANTIANA 

Para compreender as dimensões perdidas da experiência é preciso restabelecer o 

conceito para além das suas definições na modernidade. Em linhas gerais, a experiência 

(Erfahrung) se reduz ao âmbito do conhecimento e é delimitada pela confiança em elementos 

racionais presentes na linguagem científico-matemática. Ela se delimita na ênfase dada ao 

sujeito em detrimento dos processos coletivos e sociais. As questões filosóficas na 

modernidade se estruturam na necessidade em estabelecer fundamentos seguros do sujeito 

autônomo capaz de conhecer, de agir no âmbito ético e político. A filosofia kantiana, por 

exemplo, estrutura-se no interesse em responder as perguntas essenciais em que se organiza 

a reflexão especulativa no uso da razão: Que posso saber? Que devo fazer? Que me é 

permitido esperar? (Kant, 1781/1997, p. 639). São esses eixos que possibilitam a Kant 

elaborar os fundamentos do conhecimento humano, os pressupostos pelos quais o homem se 

orienta em suas relações sociais e com o mundo. 

Embora haja uma diversidade de pensamentos presentes na filosofia moderna, 

destacam-se a construção de grandes sistemas como os encontrados nas propostas de 
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elaboração de um método científico e de se estruturar o conhecimento em fundamentos 

seguros sintetizados na filosofia cartesiana e kantiana. A redução da experiência ao campo 

do conhecimento não significa que esses sistemas perdem por completo os rastros de uma 

experiência originária presente na coletividade. Eles são expressões da visão dominante e 

determinante para o que poderá ser considerado ciência na era moderna e as experiências 

válidas de alcance da verdade76. Em especial, Benjamin (1918/2001) identifica na filosofia 

kantiana trilhas de uma filosofia do futuro com a possibilidade em reativar as dimensões 

perdidas da experiência na modernidade. Embora seja o que radicalizou a experiência na 

modernidade, sua crítica consegue manter as antíteses constitutivas da razão não as perdendo 

por completo do horizonte filosófico. Kant apresenta o prelúdio de uma filosofia que não 

deixa naufragar as dimensões da temporalidade, principalmente no que tange ao que se 

encontra no âmbito das regulações do campo político, artístico e ético. Esse ponto é 

importante, pois, ao mesmo tempo em que acompanhamos uma ruptura com a noção 

originária de experiência inscrita nos primórdios da humanidade, temos um fio de restituição 

que a mantém como um campo das possibilidades para além do que pode ser conhecido nos 

moldes do campo técnico-científico e de algo que foge e não cede aos ditames da vida 

administrada. 

Nesse sentido, é possível realizar uma restituição da experiência mediante a 

identificação dos limites em que ela esbarra nas discussões modernas do conhecimento.  A 

identificação de traços desse pensamento possibilita-nos situar a crítica realizada por 

Benjamin com relação à perda das experiências comunitárias e de menosprezo dos relatos 

que não se enquadram na síntese perfeita entre as intuições espaço-temporais e as categorias 

lógicas da racionalidade que se encontram no sujeito transcendental (Matos, 1999). Kant é 

uma autoridade que trata com cuidado a experiência diante da cegueira reinante do Século 

das Luzes e da captura pelo ideal burguês, porém não conservou a força da experiência 

proveniente dos povos antigos e das civilizações primitivas (Benjamin, 1918/2001). Essas 

experiências se perdem com o aparato técnico e com as modificações das relações produtivas 

no capitalismo que servirá de base para o funcionamento científico. A experiência 

(Erfahrung) é capturada na modernidade para que se mantenha a serviço do conhecimento e 

da verdade, não resistindo seus traços de coletividade e de construção de uma temporalidade 

                                                

76 A Teoria Crítica elege o pensamento kantiano como um dos fundamentos importantes de construção da 

racionalidade moderna e determinante na estruturação do mito do esclarecimento que impactará na nossa visão 

tradicional de história, de natureza, de cultura e de ciência (Matos, 1989). 
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mantida para além da subjetividade. A tarefa de Benjamin (1918/2001) e de toda a filosofia 

do futuro – movimentada por esses índices do passado – é no presente identificar os 

elementos da filosofia kantiana que devem ser preservados e outros que devem ser 

reformulados, principalmente com relação à concepção de experiência (Erfahrung). 

Por isso, Kant77 é invocado como um dos filósofos em que é possível perceber os 

limites da experiência e, ao mesmo tempo, encontrar subsídios para se rebelar contra a visão 

dominante em torno do conhecimento, lançando-a para além das linearidades e das 

causalidades que se estabelecem nas relações entre sujeito e objeto, no crível do que é 

possível conhecer e ser pensado. A obsessão por liberar a experiência dos grilhões da 

metafísica, da dúvida e do erro acarreta no pensamento kantiano o seu aprisionamento nas 

repetições objetivas presentes do sujeito que se traduzem pelo processo de síntese entre as 

estruturas intuitivas e as conceituais, uma vez que pensamentos sem conteúdo são vazios; 

intuições sem conceitos são cegas (Kant, 1781/1997, p. 89). Esse procedimento restringe-se 

aos fenômenos apresentáveis pelo crivo de uma lógica transcendental sustentada pelos polos 

do conceito e da intuição78 (Matos,1989; 1999). 

É importante elucidar que o pensamento kantiano tem sua importância na 

identificação de elementos emancipatórios presentes no sujeito que são capazes de ativar as 

condições materiais na estruturação de diferentes relações sociais das que estão presentes na 

sociedade burguesa. Entretanto, uma de suas limitações encontra-se em não identificar os 

elementos objetivos do sujeito presentes na dimensão da cultura e do campo social que o 

determina e condiciona as suas experiências (Erfahrung). A Teoria Crítica e a noção de 

experiência resgatada por Benjamin (1918/2001) possibilitam, por outro lado, ratificar os 

elementos emancipatórios presentes no sujeito e capazes de serem identificados nos vencidos 

pelos processos históricos (Matos, 1989). De modo geral, o que é malogrado na constituição 

da experiência no campo kantiano e na tradição filosófica é a constituição de um sujeito 

                                                

77 Importante diferenciar a estética transcendental, presente dentro da Crítica da Razão Pura, que cuida das 

intuições necessárias para o estabelecimento dos processos de apreensão do mundo externo de estética 
comumente conhecida que se refere aos processos artísticos, de recepção do belo e do sublime que serão 

analisadas na Crítica do Juízo (Matos, 1999). 
78 A lógica transcendental ocupa-se da disposição das regras formadoras do conhecimento presentes no sujeito 

e da sua correta aplicação de modo a estruturar o entendimento acerca dos objetos de interesse para a ciência. 

Kant (1781/1997) a divide em analítica e em dialética. Sobre a analítica transcendental, Kant reflete os 

procedimentos apriorísticos utilizados pelos conceitos presentes no sujeito que o ajudará a organizar os 

elementos apreendidos pelas intuições sobre a organização do juízo e os princípios que regem o pensamento. 

A dialética transcendental kantiana ocupará da regulação das ideias. Ela se encontra nos limites do 

conhecimento e seu valor encontra-se estritamente no campo regulativo da Razão Pura, constituindo-se de uma 

lógica das aparências. É sobre esses pontos que se estruturarão a crítica benjaminiana e a tentativa de restituir 

a experiência (Erfahrung) no campo da dialética transcendental (Matos, 1999). 
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abstrato e cindido da coletividade, lugar em que é possível as revoluções e de sustentar o 

desejo emancipatório dos vencidos da história. Apontamos a seguir três textos fundamentais 

de Benjamin em que aparece essa crítica à visão que a modernidade possui de experiência 

ou à sua decadência em face dos processos de barbárie impostos pelo conhecimento técnico-

científico. 

No primeiro, o escrito intitulado Experiência, Benjamin (1913/2002) confronta o 

conhecimento de vida do adulto com a coragem e com a vivacidade do jovem. O adulto 

devido à sua trajetória existencial encontra-se enrijecido e apático, sem motivação na busca 

pela verdade e por encorajar movimentos que rompam com a estrutura estabelecida. Nos 

processos educacionais desenvolvidos pelos adultos, a tentativa é de retirar dos jovens a 

capacidade de buscar algo novo. A figura endurecida da experiência do adulto encontra-se 

no filisteu. Ele se entrega à falta de sentido, a sua razão está na incapacidade de realizar uma 

crítica e seus atos são mera repetição. A experiência é cercada por elementos de desespero e 

de dor que fazem com que o adulto sustente um lugar de medo. Já o jovem com seu espírito 

de desprendimento e aberto a novas experiências coloca-se a caminho e não tem medo da 

revolução. Está aberto a sustentar um posicionamento crítico da realidade.  

Em um segundo texto, Experiência e pobreza, Benjamin (1933/2012) observa a falta 

de experiência dos que voltam do campo de batalha e do empobrecimento da narrativa e das 

memórias. A guerra nos revela o quanto os soldados carregavam as cicatrizes dos conflitos 

bélicos e a pobreza à que estamos submetidos diante da barbárie que nos faz silenciar. Em 

um primeiro momento, a barbárie corresponde ao processo de empobrecimento e às 

contradições presentes na história da humanidade que privam ao ser humano de viver. 

Entretanto, Benjamin (1933/2012) lança um olhar positivo de barbárie recordando-nos que 

o bárbaro – o pobre de experiências – está possibilitado de romper com toda experiência e 

não quer se saciar e se exaurir devorando a “cultura”. Pode ocorrer um movimento de romper 

com o que nos foi transmitido como experiência válida para o nosso conhecimento. Não 

estamos fadados a permanecer na repetição dos sonhos massificados como os que são 

reproduzidos pelo camundongo Mickey. 

Em O narrador, o terceiro texto que indicamos, Benjamin (1936/2012b) expõe que 

o decaimento e o desaparecimento da experiência demarcam a ausência das formas 

narrativas, sinal de distanciamento dos relatos coletivos e de supremacia dos individuais 

como os relatos jornalísticos sobre a guerra em que não há nada para ser comunicado. O 

declínio da experiência confronta-se com a hiperinflação de informações de guerra, das 
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crises econômicas, do dilaceramento do corpo em batalha, das políticas totalitárias. É o modo 

de expressar um mundo pelo qual as narrativas – experiência transmitida oralmente – 

desaparecem porque já não há ouvidos atentos em escutá-las. 

Os textos supracitados são sombras que demonstram o declínio da experiência que já 

se encontrava ameaçada pelas discussões em que se estruturam a reflexão moderna sobre o 

conhecimento no campo filosófico. Nesse movimento, se estruturam as críticas ao Kant que 

concebe o sujeito transcendental meramente dentro do campo empírico e à experiência 

restrita aos limites em que esse conhecimento é estruturado: no eu empírico, compreendido 

como aparato de sentidos que recebem impressões ao mundo externo (Matos, 1999, p. 131) 

e na sua síntese com as estruturas disponibilizadas no campo conceitual. Se a importância 

de Kant se encontra na identificação das fronteiras do conhecimento possível, seu problema 

estará na restrição das experiências válidas somente a esse campo retirando a possibilidade 

de encontrá-las para além do universo do entendimento79, embora saiba o valor dos objetos 

como a liberdade, a felicidade, o belo, entre outros que estão para além do campo do 

conhecimento. Porém, a experiência na época da filosofia kantiana estava determinada 

historicamente pelos ditames da mítica ciência. Nesse ponto, Kant seria fiel tradutor de seu 

tempo (Benjamin, 1918/2001). É no processo de síntese das percepções que se encontrará a 

experiência válida que pode descrever a constituição da natureza (Kant, 1781/1997). 

Contudo, nelas a alegoria mantém-se distante e pouco atrativa na descrição das experiências. 

Com Kant, as percepções correm o risco de se tornar esquecimento e sem valor, pois 

possuem a miragem da história natural e da contradição que é inerente aos processos 

civilizatórios. Kant (1781/1997) as conhecia bem, porém deixou-as na margem da ilha do 

entendimento. Ele sabia do poder que possuem para a espécie humana e que se podia esperar 

muito dos processos perceptivos. A tarefa de uma filosofia do futuro será a de reestabelecer 

o campo da experiência com o despertar da ciência e do conhecimento para os problemas 

                                                

79 No capítulo em que Kant (1781/1997) se dedica a discutir as diferenças entre fenômeno e númeno, entre o 

que se manifesta podendo ser conhecido e aquilo que pode ser pensado, entre os limites do entendimento e da 
Razão Pura, o filósofo utiliza-se da metáfora do entendimento (uma ilha com leis imutáveis e onde está a 

verdade) e os seus limites que se encontram com o mar (lugar das aparências) para referenciar o movimento 

de curiosidade que move o ser humano. O entendimento é uma ilha, a que a própria natureza impõe leis 

imutáveis. É a terra da verdade (um nome aliciante), rodeada de um largo e proceloso oceano, verdadeiro 

domínio da aparência, onde muitos bancos de neblina e muitos gelos a ponto de derreterem, dão a ilusão de 

novas terras e constantemente ludibriam, com falazes esperanças, o navegante que sonha com descobertas, 

enredando-o em aventuras, de que nunca consegue desistir nem jamais levar a cabo (Kant, 1781/1997, p. 257). 

É nesse mar de sonhos, de aparências e de devaneios que para Benjamin se encontra o conhecimento e para 

onde se manifesta a alegoria do mundo decaído, onde estão as reminiscências da loucura. É o lugar para onde 

se precisa restituir o conhecimento. A importância do pensamento kantiano está em apontar sobre a força que 

o mar tem em puxar os que buscam a verdade, o belo e a felicidade, por exemplo. 
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que se encontram nas margens da filosofia kantiana ultrapassando a noção de uma 

consciência transcendental para um despertar teológico (Benjamin, 1918/2001) em que se 

pode relatar a revolução e outros elementos expurgados do campo do conhecimento para 

uma genuína experiência (Erfahrung). 

A potencialidade do pensamento kantiano de estabelecer a experiência para outros 

campos encontra-se na identificação de elementos construídos no campo da dialética 

transcendental expresso por ideias que para Kant poderiam ser ilusórias, mas para Benjamin 

são objetos originários (Ursprung) de restituição da experiência (Matos, 1999).  São nesses 

processos antitéticos da razão que se abre um campo especulativo fecundo para o 

estabelecimento da experiência no âmbito da liberdade dos indivíduos, da beleza do mundo, 

do seu lugar no cosmos e da eticidade das relações humanas. 

No conflito, ou seja, no movimento dialético, essas ideias causam desconforto e 

lançam rumos diferenciados da experiência que também encontrará na especulação, no erro 

e no fantasioso a constituição válida dos documentos que compõem a história nos ajudando 

a identificar os traços originários da experiência. Como nos lembra Benjamin (1928/2012), 

em A caminho do planetário, a leitura dos astros e das estrelas realizada pela astronomia 

moderna com Kepler, Copérnico, Tycho e Brahe não era fundamentada somente pela 

curiosidade técnico-científico, mas sustentada também por elementos de embriaguez que 

foram suprimidos das atividades científicas, pois são encarados como risco para a seriedade 

do desenvolvimento técnico. Contudo, é esse estado de embriaguez, de sentir e de perceber 

o universo de uma ordem diferente da que se propôs o conhecimento científico que insere 

os astrônomos na relação íntima com as constelações e com os planetas revelando a 

experiência na qual 

[...] nos asseguramos unicamente do mais próximo e do mais distante, e nunca de 
um sem o outro. Isso quer dizer, porém, que somente na comunidade o ser humano 

pode comunicar em embriaguez com o cosmos. É o ameaçador descaminho dos 

modernos considerar essa experiência como irrelevante, como descartável, e 

deixá-la por conta do indivíduo como devaneio místico em belas noites estreladas. 

(Benjamin, 1928/2012, p. 70) 

A possibilidade da experiência (Erfahrung) para além das áreas tradicionalmente 

estabelecidas na filosofia kantiana propicia com que Benjamin estruture sua crítica sobre o 

tempo homogêneo em que se organiza o historicismo e se estabeleça o valor da alegoria no 

drama barroco e na leitura da metrópole moderna. É nesses tempos de muleta que 

encontramos rastros do processo de decomposição com o qual se atingiu significativamente 

a produção de relatos e de narrativas coletivas em torno das experiências humanas. Nesse 
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caso, como nos lembra Matos (1999, p. 138), a questão das condições de possibilidade da 

experiência histórica se coloca quando a história se isola de sua experiência. Os vestígios 

das vivências (Erlebnis) como marcas indeléveis presentes na atmosfera melancólica que 

envolve o poeta alegorista e os relatos traumáticos – os quais traduzem em suas escritas e 

em seus relatos a perda da experiência (Erfahrung) que demarca a humanidade – são a 

sepultura em que se encontram enterradas as ruínas do paraíso perdido e maculadas pelo 

ideal da razão moderna. 

É nesse campo de conflitos a atravessar os limites da razão humana que se inserem 

as antinomias80 pelas quais a filosofia kantiana dedicou-se para pensar o problema do campo 

ético e do estético (Matos, 1999). São tensões insolúveis e que escapam do domínio da 

própria razão, abrindo-se para as irregularidades demarcadoras da vida e da morte com suas 

paisagens ricas de sinestesia – experiência mobilizadora da memória de variadas condições 

materiais que atravessam o indivíduo e são organizadas de acordo com transposições dos 

sentidos feitas pelas semelhanças que resguardam os objetos. É nessa oscilação que se lança 

o desenraizamento e o estranhamento das alegorias que compõem os processos de produção 

des/memorialística na modernidade. As antinomias são os relampejos noturnos de 

clarividência contra o intento das luzes da razão moderna, abrindo-nos um lugar de 

contemplação da profana alegoria, a estupenda manifestação da dialética na noite da história 

das coisas (Matos, 1999). Nesse campo, encontram-se as vivências (Erlebnis) que são 

indícios reduzidos e decaídos da experiência (Erfahrung). As vivências apresentam 

elementos oníricos capazes de serem despertados pelos objetos presentes no cotidiano; na 

simples disposição de gavetas de roupas, para a criança, tem-se a estrutura do mundo dos 

sonhos (Benjamin, 1929/2012a). A relação entre a experiência (Erfahrung) e a vivência 

(Erlebnis) é cercada por paradoxos em que não é possível afirmar um rompimento total entre 

elas, nem muito menos afirmar que apresentem semelhanças. Matos (1999) nos lembra que 

a dissolução da experiência em vivências se traduz pelo pensamento difuso e impotente para 

traduzir os acontecimentos e os objetos na história, fazendo com que se mantenham 

                                                

80 As antinomias (contradições de permanente dúvida) em torno do conhecimento sobre a alma, sobre o cosmos, 

sobre a liberdade, sobre a felicidade e sobre o belo salvaguarda o sonho de um mundo que não cede totalmente 

aos procedimentos robotizados da ciência técnico-científica. Elas circunscrevem na sustentação da pergunta, 

do questionamento que resistem a posições dogmáticas do conhecimento atravessando os limites da filosofia 

kantiana. São nessas antinomias que se inscreverão as alegorias como objeto de reflexão da filosofia 

benjaminiana. Kant chama de “antinomia” o face a face de uma tese e uma antítese que mantêm entre si uma 

relação tal que cada uma demonstra a falsidade da outra. [...] uma antinomia é um conflito da razão consigo 

mesma [...] e não uma contradição (David-Ménard, 1996, p. 33-34; grifo no original). Para um aprofundamento 

do seu lugar na filosofia kantiana e como abertura para a compreensão da alegoria em Benjamin, confira Matos 

(1999) e David-Ménard (1996). 
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alienados e amorfos. Mesmo que tenham elementos de morte e de calvário da segunda 

natureza que nos afirmam de uma coletividade, as vivências reduzem uma compreensão do 

sofrimento infringido pela organização social no âmbito individual.  Ela nos mantém 

impossibilitados de propiciar uma iluminação profana sobre a história e de despertar os 

elementos revolucionários que estão em condição de potência dentro dos objetos. Contudo, 

diante de sua natureza paradoxal, os elementos repressivos presos em suas apresentações 

(Darstellung) podem causar pesadelos que nos conduzem ao despertar da história. As suas 

expressões de um amor sem esperança podem nos conduzir a um conhecimento profundo do 

humano (Benjamin, 1928/2012). Afinal, alimentar qualquer movimento de identificação em 

relação aos paradoxos que se constitui o processo civilizatório impinge em nossas ações o 

risco de querer resolvê-los, eliminando a parte aversiva com que não queremos nos 

confrontar. 

3.2. A IMPOSSIBILIDADE DAS NARRATIVAS NO DECLÍNIO DA EXPERIÊNCIA (ERFAHRUNG)  

O empobrecimento da experiência (Erfahrung) na modernidade impacta na produção 

e na circulação das narrativas sendo as vivências (Erlebnis) relatos que não possuem a força 

das coletividades e possuem um caráter meramente informativo sobre as situações 

catastróficas ou os pequenos momentos de alívio que demarcam o movimento da história. 

Essa situação não decorre somente das ruínas do século XX, mas remonta à gradual crise 

que atravessa a experiência com a valorização do individualismo em detrimento das 

coletividades, das experiências compartilhadas e os fundamentos do funcionamento social 

dos povos antigos que sucumbem aos processos de produção capitalista na modernidade. A 

sociedade burguesa privilegia o isolamento social e a divisão do trabalho aliena o indivíduo 

de uma compreensão sobre o que e para que é necessária a produção de riquezas. O declínio 

é um sintoma das forças produtivas seculares, históricas, que expulsam gradualmente a 

narrativa da esfera do discurso vivo, conferindo, ao mesmo tempo, uma nova beleza ao que 

está desaparecendo (Benjamin, 1936/2012b, p. 217).  Essa nova beleza ocorre nas vivências 

(Erlebnis) que se mostram na atividade do poeta, do colecionador e de outros personagens 

residentes nas margens do funcionamento da cidade. 

A experiência (Erfahrung) não resiste a um mundo cuja a temporalidade está 

demarcada pelo funcionamento das máquinas e pelos movimentos repetitivos da produção. 

A temporalidade da experiência (Erfahrung) encontra-se no tempo compartilhado entre as 

várias gerações. A rememoração através da palavra é uma atividade que exige dos ouvintes 

percorrer os itinerários e os caminhos seguidos pelos ancestrais (Gagnebin, 1999). A 
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narrativa propõe um modo formativo baseado na potência e, ao mesmo tempo, na fragilidade 

presentes na oralidade que se expressa com todo o corpo. Dessa forma, a narração é seguida 

por uma série de rituais necessários para serem mantidos na memória. As narrativas possuem 

uma cadência e um ritmo nas palavras e nas frases com expressão sucinta em sons e em 

gestos do que deve ser mantido no processo formativo dos integrantes de uma comunidade. 

Seu desaparecimento no fluxo da cidade não se dá pela pouca resistência e pela força 

diminuída que possui, pois é guardada em uma coletividade e não simplesmente na 

individualidade de poucos. Contudo, o caráter destrutivo das técnicas e a imposição massiva 

das estruturas econômicas e políticas fazem com que hoje somente cheguem como ruínas, 

pequenos fragmentos espalhados pelas vivências (Erlebnis) que relampejam no tempo 

homogêneo dos processos civilizatórios. As narrativas sucumbem diante da 

institucionalização do saber que tem seu fundamento na informação e sua decodificação na 

aparente explosão unidimensional da virtualidade escrita e imagética que impacta as ruas e 

os espaços de nossas cidades. Elas são ambientes estranhos à transmissão oral sobre o 

ocorrido. No ambiente urbano, escreve-se em um deserto íntimo do autor para um leitor 

solitário. Na época de declínio da experiência, afirma Benjamin (1931/2013, p. 127) 

encapsuladas e inaparentes como uma semente são as experiências verdadeiramente 

produtivas na vida do ser humano. Tudo que é sumamente fecundo está encerrado na casca 

dura da incomunicabilidade. 

Em um mundo rico de oralidade e cheio das experiências compartilhadas, ao 

contrário, o narrador retira a matéria necessária para compor seus relatos incorporando o que 

os outros falaram de seus relatos e de uma escuta atenta do que emerge da comunidade. A 

narração é o trabalho de Penélope que tece e desfaz a tecitura com histórias infinitas. Ela faz 

com que os ouvintes percam o sono e permaneçam atentos ao som das palavras (Gagnebin, 

2014). Esse é um tempo que se perde com a constituição da sociedade burguesa. Benjamim, 

ao realizar essa reflexão sobre as experiências perdidas e o declínio das narrativas, não 

almeja um retorno ao passado com a tentativa de retomar o que se esvaiu com o fluxo 

temporal intermitente da modernidade; o movimento que realiza é olhar para as ruínas e para 

os farrapos produzidos com o declínio da faculdade de narrar para desvelar as dimensões da 

experiência perdida. Sabemos da força presente na ausência dessa narrativa pela desolação 

que nos atinge os atuais relatos de esvaziamento da vida e de perda da palavra comum capaz 

de propiciar movimentos diferentes da história que não sejam catástrofes e a manutenção de 
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uma vigília constante de aproximação do perigo iminente81. Contudo, a restauração da 

narrativa se torna, na atual conjuntura, uma impossível tarefa cercada pelos grilhões da nossa 

falta de interesse pelos mistérios que cercam a vida e a morte, pois o saber que vem de longe 

encontra menos ouvintes que a informação que forneça um ponto de apoio para o que está 

próximo (Benjamin, 1936/2012b, p. 219). 

 A capacidade atual que temos de receber informações e de sermos bombardeados por 

situações de sofrimento e de miséria pela impressa não se traduzem necessariamente em um 

posicionamento político satisfatório. Ficamos atônitos, comedidos em nossos sofrimentos e 

pensamos o quanto de crueldade está implicado em determinados processos, os fatos já nos 

chegam impregnados de explicações (Benjamin, 1936/2012b, p. 219) que nos imobilizam e 

impossibilitam a ação social. Benjamin identifica que essa necessidade burguesa em 

informar possui um status comercializável e difundido para todas as camadas sociais. Tais 

informações provocam um colapso em nossas ações e são facilmente substituídas por outras 

que novamente excitarão nossos afetos para a emissão dos mesmos sentimentos emitidos na 

informação anterior até o momento em que se esfria por completo na indiferença com relação 

ao que chega pelos nossos sentidos. A rapidez das informações não significa eficiência na 

comunicação humana; pelo contrário, ela impacta negativamente na capacidade de distinguir 

sobre as situações de violência e nos exige um posicionamento ético-político das fortuitas e 

desnecessárias relações com o mundo do consumo (Konder, 1988). A potencialidade da 

narrativa, por outro lado, dispensa explicações. É o contar dos fatos e das experiências no 

tempo compartilhado pela comunidade capaz de causar reflexão, pois trazê-los à memória é 

refazer o caminho pelo qual a experiência se consolidou em várias gerações82. A crise da 

narrativa se intensifica com o silenciamento por completo da morte e a manutenção do 

moribundo em ambientes distantes de sua comunidade e de seu povo. O agonizante possui 

um saber que se encontra nas fronteiras entre a vida e a morte. Apesar de sua experiência de 

aproximação da morte ser muito íntima, ele traduz em seu ser mortal um campo experiencial 

desconhecido, mas comum a todos (Gagnebin, 1999). As transformações da sociedade 

                                                

81 Adorno (1958/2003) refere a crise da narrativa no romance contemporâneo a dois fatores: a displicência do 

leitor e a forma e a matéria da narração que, no caso de um declínio da experiência, desvela-se por não ter algo 

de relevante a ser comunicado. 
82 As narrativas por excelência, segundo Benjamim (1929/2012; 1936/2012a; 1939/1994), encontram-se na 

forma de narrar a história realizada pelo grego Heródoto, nos contos do russo Leskov e na literatura de Poe e 

de outros modernos. No caso de Heródoto, em específico, organiza uma história que não precisa de muitas 

explicações, pois seu interesse está na riqueza dos fatos. Eles sempre ativam no presente forças potenciais do 

passado. O historicismo, ao contrário, articula-se na explicação excessiva dos fatos, na quantidade de 

informações obtidas ao invés de se preocupar com a qualidade, com a abertura para o presente proporcionada 

pelo relato seco dos fatos (Konder, 1988). 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

91 | 

burguesa, com a preocupação obsessiva por espaços livres da morte e a construção de um 

aparato social capaz de manter os que estão próximos da morte longe de suas comunidades 

em ambientes de amplo domínio das técnicas como os hospitais, privam as comunidades de 

ter acesso às imagens presentes no interior do moribundo, o qual possui uma autoridade 

sobre o significativo da vida. Nesse desconhecimento da morte e das experiências fundantes 

da narrativa é que se dá o lugar das explicações casuísticas do mundo, dos fatos e das coisas. 

Cada manhã nos ensina sobre as atualidades do globo terrestre. E, no entanto, somos pobres 

em histórias notáveis (Benjamin, 1928/2012, p. 283). Esse modelo chega às historiografias 

modernas que se preocupam com a verificação das situações e o estabelecimento de muitas 

conexões sobre as quais mostram as relações existentes entre os fatos apresentados83.  

As conexões enrijecidas dos fatos em uma linearidade histórica cheia de informações 

são contrapostas ao potencial existente nos narradores. Eles possuem a habilidade de 

conciliar um fato histórico com as experiências coletivas e mesmo a morte individual era 

salvaguardada em suas narrações por uma temporalidade compartilhada por todos 

(Benjamin, 1936/2012b). O narrador não profere sobre um eu isolado e galopante em seus 

anseios solitários, mas consegue transitar em suas próprias vontades os interesses da 

coletividade. A narrativa se transforma em elemento estranho ao nosso contexto porque as 

próprias estruturas sociais e a organização produtiva fizeram com que nos distanciássemos 

das nossas origens. A escrita literária tem consciência desse sucumbir das narrativas orais 

em face das exigências e do estilo de vida que toma os centros urbanos. O poeta alegorista 

vê com certa nostalgia e alimenta um tédio fecundo e criativo diante do desfecho atual de 

extinção da capacidade de contar histórias e o aniquilamento do tempo da comunidade em 

ouvi-las, pois 

A alma, o olho e a mão estão assim inscritos num mesmo contexto. Interagindo, 
eles definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar. O papel da mão 

no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela ocupava durante 

a narração está agora vazio. (Pois a narração, em seu aspecto sensível, não é de 

modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém 

decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho que 

sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito). (Benjamin, 1936/2012b, p. 239) 

O que resta de certa forma dessa perda da narrativa serão os relatos e as descrições 

presentes na solitária atividade poética, na flânerie em que os objetos e os movimentos da 

                                                

83 Da mesma maneira, o romance contemporâneo assiste a um padecimento na modernidade, tornando-se um 

procedimento ideológico ao forçar a permanência de uma experiência imprimindo-lhe os caracteres pessoais. 

A história construída por processo de individuação que se reproduz fielmente à realidade debilitada (Adorno, 

1958/2003). 
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cidade ou as catástrofes permanentes da história comporão resquícios da experiência 

(Erfahrung). As vivências (Erlebnis) são o anúncio do que ficou caduco no mundo público 

– uma intimidade compartilhada –, traduzindo-se como o oposto da experiência (Erfahrung) 

presente na atividade do narrador. As parafernálias, as ruas e as avenidas... nada mais 

descreve a perda dessa intimidade coletiva. Elas são expressões públicas da solidão do 

homem moderno com suas vivências (Erlebnis). Nesse caso, as atividades do poeta-

alegorista, a produção em série de imagens presentes no cinema, as correntes de vanguarda, 

a disposição das ruas e dos monumentos traduzem o desespero que assola um mundo de 

despossuídos de intimidade (Gagnebin, 1999). É nesse contexto que surgem a abundância 

dos relatos traumáticos como os que se encontram na Cidade dos Loucos. Eles traduzem o 

incurável da nossa incapacidade em reconhecer os estrondos de dor que chegam por meio 

da denúncia jornalística e por meio de livros. A memória que nos é comunicada é imbuída 

de estímulos que mais nos causam atrofia e de choques que ocasionam ainda mais o 

entorpecimento da memória. Em específico, é nesse cenário que a memória em torno da 

Cidade dos Loucos encontra-se na encruzilhada entre a urgência de se relatar o ocorrido, a 

necessidade de ser repassado e mantido para que não seja esquecido e as dificuldades de 

expressão escrita e oral do que está contido nessas lembranças (Gagnebin, 2014). 

Essa vivência (Erlebnis) é banal e atinge no modo como o poeta se refere a cidade e 

às experiências estéticas distorcidas que denunciam o declínio da narrativa. A atividade do 

poeta e do escritor moderno denunciam os riscos de um mundo neutro e imparcial traduzidos 

nas indiferenças e nas friezas burocráticas presentes no funcionamento das instituições, no 

absurdo da tragédia metamorfoseada em mercadoria. Nesse mundo de choques que se 

constituem as dificuldades da memória, a necessidade da restauração do tempo e o despertar 

alegórico são movimentos diferenciados em torno da vida. 

3.3. OS LIMIARES DA MEMÓRIA NA INTERMITÊNCIA DOS CHOQUES (CHOCKERLEBNIS) 

 Em um mundo de proliferação da vivência (Erlebnis), Benjamin (1939/1994) chama 

a atenção sobre as formas de recepção da poesia e, consequentemente, de outros relatos para 

os leitores e os ouvintes da cidade moderna. Para uma análise sobre a crise da narrativa e, 

por conseguinte, da experiência (Erfahrung), ele se utiliza de dois contextos: um de origem 

literária com a apreciação das produções de Baudelaire e de Proust; o outro, de cunho 

historiográfico, com o remontar das suas experiências de infância e, ao mesmo tempo, de 

revisão das formas de escrever história (Gagnebin, 2014). As percepções e os sentimentos 

despertados estão diretamente relacionados com a crise instalada na experiência e na 
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narrativa em face dos procedimentos administrados pelas técnicas e pelo excesso de 

estímulos a que estão expostos os habitantes das cidades. Nesse caso, diante do declínio da 

experiência (Erfahrung), poderíamos questionar sobre a localização desses relatos e a função 

deles diante do movimento frenético das grandes massas controladas pelas necessidades 

provenientes do mundo administrado dos centros urbanos. O que nos faz apáticos e 

desinteressados diante dos relatos agressivos e invasivos que nos chegam da época do 

despertar da técnica, da guerra e dos intentos científicos? 

 A resposta natural diante das situações de violência e dos relatos aversivos seria a de 

emitir uma contrarreação capaz de nos proteger dos ataques sofridos. Diante do tempo 

solitário e da perda das coletividades, esse potencial fica diminuído e a estrutura corporal é 

bombardeada por golpes capazes de propiciar um retardamento da reação até a sua completa 

cessação, ou pelo menos a sua manutenção em um permanente estado de repressão que 

mantém o indivíduo em constante horror diante da aniquilação ameaçadora. As incertezas 

do ambiente urbano e a generalização das formas de violência instauram um ambiente 

propício às fobias e às ações solipsistas nos desconectando por completo das experiências 

(Erfahrung), tornando as relações sociais frágeis e inoportunas. A massificação da vida 

administrada se traduz em uma pseudocoletividade, pois, na verdade, não ocorre um 

movimento de despertar em relação aos relatos de choque (Chockerlebnis), mas apenas 

movimentos regredidos em fixar uma quantificação do sofrimento dos outros em face dos 

que atingem cada habitante da cidade. A massificação toma contornos em um tempo 

homogêneo e vazio (de homens partidos), aplicado ao ritmo da circulação das informações 

pelos meios comunicativos, às formas de circulação do saber pelas instituições, aos sons 

circulantes dos mesmos ritmos, ao controle das mínimas sensações enfatizadas por discursos 

de cisão entre o lícito/ilícito, aos movimentos abruptos e repetitivos do trabalhador nas linhas 

de montagem. 

A completa generalização dos choques nos torna amorfos diante da possibilidade de 

ao menos imaginar um modo produtivo da vida diferente do estruturado. Os choques são 

emitidos diante de um ideal burguês de manutenção da ordem social e qualquer pensamento 

diferente investe-nos de uma ansiedade patológica em identificar os erros pelos quais 

cometemos diante da justa medida que nos proporciona a tecnologia e o progresso da 

sociedade capitalista. São desses choques de que se alimenta o poeta conseguindo status de 

experiência (Erfahrung) às suas vivências (Erlebnis) e, posteriormente, o cinema nascente 

para constituir um processo criativo e denunciativo da vida reduzida (Rouanet, 1981). 
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Os rastros de um tempo contraposto a essas situações residem nos relatos literários. 

São as formas de transmissão do passado insistentes contra o modo capitalista e de oposição 

à lógica da mercadoria. Benjamin (1929/2012a; 1939/1994) identifica nos escritos de 

Baudelaire e na literatura de Proust uma produção literária com sinais do universo perdido 

no funcionamento da cidade. No caso de Proust, esse tempo suprimido fica expresso no 

resgate da dimensão memorialística presente em seus relatos que demonstra a oposição 

existente entre a narrativa (rica de presentificação do passado) e a vida administrada (pobre 

de presente)84. Para Benjamin (1929/2012a; 1939/1994), esses relatos repletos de memória 

opõem-se aos materiais conscientes presentes na constante agitação e no alerta obsessivo de 

manutenção dos sistemas de defesa diante do ocorrido na vida percebível. Essa posição 

ocupada pelo filósofo parte de uma leitura do texto freudiano, Para além do princípio do 

prazer, e se sustenta na assertiva de que a ‘consciência surge em vez de um traço de 

memória’ (Freud, 1920/1996, p. 36; grifo no original). O constante proceder da atrofia 

causada pelas experiências de choque impossibilita o desenvolvimento da memória, 

principalmente, no que está presente na produção da narrativa estruturada no encontro com 

um objeto que libera sensações, imagens e percepções de toda uma época. É o percebível no 

encontro fortuito com um objeto que nos libera a visão de um tempo capaz de remontar as 

experiências da infância, as inscrições de sabedoria em um passado salvífico. 

Para Benjamin (1929/2012a; 1939/1994), um exemplo dessa manifestação são as 

madeleines presentes nos relatos proustianos: a experiência (Erfahrung), manifesta na 

memória involuntária, presentifica o passado com toda a força que ele tem para nos 

comunicar na atualidade. Os textos de Proust são fundamentos não em uma singularidade 

dos relatos, mas no resgate do passado, no que um instante iluminativo pode recordar toda 

uma época (Konder, 1988). Esses objetos, em certo sentido, mantêm uma natureza alegórica 

afirmando-nos a força despontada no passado. A natureza alegórica ocorre não por um 

contínuo de informações, mas pelo rompimento temporal produzido pelo próprio movimento 

mnemônico do passado como manifestação do presente. O tempo apresenta-se no instante 

de toda uma vida (Benjamin, 1929/2012a). A memória involuntária corresponde ao aspecto 

genuíno da capacidade de recordar o presente nas estruturas originárias da experiência 

ocorrida. É uma força pulsional (Trieb) como nos lembra Gagnebin (2014) que não se esgota 

                                                

84 Adorno (1958/2003), em posição próxima à de Benjamin, informa que o romance moderno tem sua 

contraposição aos relatos vivenciais da modernidade em seu antirrealismo, no qual se sobressai sua dimensão 

metafísica, amadurece em si mesmo pelo seu objeto real, uma sociedade em que os homens estão apartados 

uns dos outros e de si mesmos (p. 58). 
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mesmo quando temos um modo produtivo com insuficiência de histórias. Nesse sentido, a 

memória é a faculdade redentora capaz de salvar e resguardar o passado. Ela se destaca na 

construção de uma identidade que engloba elementos pessoais e sociais presentes na 

coletividade. 

Em contraposição a esse movimento da memória involuntária ocorre a dimensão da 

memória voluntária que se caracteriza por um movimento deliberado das faculdades 

mnemônicas diante da vivência (Erlebnis). A memória voluntária é a manifestação 

consciente das informações que chegam do passado, mas que rapidamente voltam ao 

esquecimento. Ela é o passado destruído e a manifestação atrofiante do quanto que a 

faculdade mnemônica se perde diante da necessidade de se registrar conscientemente todos 

os fatos como as situações de violência, os choques das vivências (Benjamin, 1939/1994). 

Essa dupla acepção das faculdades mnemônicas nos traz um alerta: uma sociedade com a 

abundância de relatos e de elucubrações sobre o passado, ou seja, que alimenta uma certa 

compulsão pela história não significa ser reconciliada com as fontes pelas quais a estruturam. 

Pelo contrário, pode revelar o aperfeiçoamento de processos repressivos capazes de conter 

as forças de uma transformação radical contidos nos índices que nos chegam do passado. Os 

meandros da vivência (Erlebnis) demarcam o desenvolvimento da atividade mnemônica e o 

relampejar da experiência (Erfahrung) exercida pelo poeta-alegorista, pelo trapeiro, pelo 

lupemproletariado. Eles são estruturados por elementos fantasmagóricos presentes nas 

grandes cidades, nas fotografias, nos curtas-metragens, nas experiências artísticas de 

vanguarda que constituem as ruínas e os farrapos da memória85. Os trapos dos relatos e das 

ruínas narrativas recolhidas pelo trapeiro e pelo poeta-alegorista se desvelam como uma 

tentativa de recolher os rastros de humanidade deixados no frenético movimento da 

modernidade. A experiência (Erfahrung) encontra-se em pedaços e quebrada pelo tempo 

                                                

85Benjamin (1982/2009, p. 840) argumenta que a experiência (Erfahrung) é o fruto do trabalho, a vivência 

(Erlebnis) é a fantasmagoria do ocioso. A experiência (Erfahrung) tem a sua estruturação de trabalho na 

manutenção desse tempo da coletividade, na mobilização da manutenção da palavra-comum compartilhada 

pelas narrativas. Nessa passagem, o trabalho se apresenta naquilo que é rememorado – processo pelo qual não 
se restringe ao que se viveu. Ele se encontra na atividade de Penélope (Benjamin, 1929/2012a) e na forma de 

fazer história de Heródoto (Benjamin, 1936/2012b) que traduzem como a dimensão involuntária da memória. 

Essa forma de trabalho é desprezada pelo modo burguês de organizar a vida. Há a necessidade de destruí-la 

por causa da sua pouca produtividade industrial. Ela é substituída pela divisão social do trabalho que se traduz 

pelas ações da memória voluntária que, com suas rememorações intencionais, desfaz os fios, os ornamentos 

do olvido (Benjamin, 1929/2012a, p. 38). Na modernidade, o poeta, e os demais enquadrados no grupo do 

lupemproletariado, não desejam produzir da mesma forma que o operário na fábrica. Estes alimentam a 

melancolia pelas narrativas perdidas e acusam o decaimento da vida em movimentos repetitivos na indústria, 

em sobreviver para viver. Essa capacidade infinita de lembrar e de contar (que Benjamin compara a um rio) 

[...], remete a uma sociedade cujos ritmos de trabalho e de descanso (pelo menos para a aristocracia!) são 

diferentes dos da organização capitalista (Gagnebin, 2014, p. 221). 
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solitário da sociedade burguesa; cabe na ociosidade da vivência (Erlebnis) uma tentativa de 

perceber o valor desses fragmentos, recolhê-los de modo a ter um acesso ao passado. É nessa 

atividade demarcada por choques que reside a verdadeira possibilidade de apocatastasis e a 

liberação de uma memória por completo do passado, movimento redentor de se libertar da 

atrofia característica do processo civilizatório e da destruição da narrativa na modernidade86. 

Nessa condição, os relatos ganham um esquecimento redentor mediante a elaboração dos 

processos que os prendiam a um presente mal resolvido, fazendo-nos reconciliar com o 

passado (Gagnebin, 2014). Entretanto, essa condição ainda não está em vias de ser 

estabelecida, apenas conjecturada nos rastros de narrativa que ainda nos chegam de um 

passado longínquo, mas que pode nos liberar um tempo de redenção no presente. 

A intensificação dos acontecimentos de choque (Chockerlebnis), proveniente de um 

contexto social hiperestimulante de imagens, de falas e de objetos, impacta necessariamente 

o funcionamento das estruturas psíquicas presentes no indivíduo, sendo a gênese do trauma 

que é inseparável das experiências da modernidade. As vivências (Erlebnis) do homem 

moderno, as produções artísticas e outras dimensões de manifestação da memória voluntária 

são impregnadas de processo traumático. O trauma se dá pela impossibilidade de se proteger 

dos choques (Chockerlebnis), traduzindo-se em um modo para sobreviver em face ao perigo 

de destruição. A resposta a essas experiências traumáticas é uma proteção ao que está 

destinado a provocar um distúrbio em grande escala no funcionamento da energia do 

organismo e a colocar em movimento todas as medidas defensivas possíveis 

(Freud,1920/1996, p. 40). Esse mecanismo defensivo precário nos mantém em um ideal pela 

sobrevivência em face do processo civilizatório demarcado pelo excesso de estimulações 

que colocam em crise a ilusão narcísica do homem moderno de manter sob controle as 

variáveis que podem aniquilá-lo. Contraditoriamente, as estruturas de choque que salvam 

são as que apresentam risco eminente para o funcionamento do indivíduo que tem que se 

submeter ao tempo das fábricas e à repetição de criações presentes no mundo das ciências. 

Essas estruturas criam um hiato entre o campo das sensibilidades (estético) e o processo de 

                                                

86 A apocatastasis se trata de um movimento messiânico e redentor em relação ao tempo, de restauração do 

passado. Ele aparece em O narrador (Benjamin 1936/2012b, p. 233) para revelar o papel da narrativa que é a 

de conservar o poder dos relatos orais e sua força em uma construção de vínculos de um povo. A terminologia 

é proveniente da Igreja Ortodoxa grega e está ligada ao filósofo medieval Orígenes. Ela significa a admissão 

de todas as almas no paraíso. Em Passagens, na letra N, Benjamin (1982/2009) a retoma como um processo 

resultante da dialética em que se confronta a parte “fértil”, “auspiciosa”, “viva” e “positiva” (p. 501; grifo 

no original) da história com a parte inútil, atrasada e morta de cada época (p. 501), até o momento em que o 

historiador recolha todo o passado. De modo indireto, ela atravessa todo o trabalho nas teses Sobre o conceito 

de história (Benjamin 1940/2012). Löwy (2005) destaca de modo peculiar a tese III em que Benjamin retoma 

a função do cronista como o que consegue recolher o passado em sua completude. 
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rememoração, reduzindo-o aos dados da memória voluntária87. O trauma instalado faz com 

que se perca a capacidade de narrar segundo a condição de uma palavra comum a ser 

compreendida por todos88. 

Se a história é catástrofe, produção constante de ruínas, a memória é libertadora, é 

rememoração do passado (Matos, 1989). Porém, a crise da dimensão mnemônica com a 

ênfase nos materiais conscientes impossibilita-nos de realizar um movimento redentor em 

relação ao passado. A manifestação por completo da memória ocorre na associação entre as 

impressões provenientes de um passado rico em expressões sensoriais possibilitando a 

reconstrução do ocorrido. Entretanto, diante do abuso de excitação, os sentidos do ser 

humano se fecham como proteção aos efeitos nefastos das situações de choque. O trauma 

instaurado não é solucionável com a estruturação de processos de reabilitação das 

capacidades sensoriais e de produção memorialísticas, mas necessita de um movimento mais 

radical em reestabelecer as condições pelas quais nosso aparelho psíquico possa lembrar e 

decodificar as sensações percebíveis no processo experiencial. Os mecanismos adotados 

pelo indivíduo de modo a se proteger como um esgrimista dos ataques que podem colocar 

em risco seu funcionamento psíquico (Benjamin, 1939/1994) se dá pela adoção de medidas 

anestésicas capazes de manter a sobrevida dos atingidos. Se por um lado os choques 

(Chockerlebnis) podem desestabilizar por completo nosso aparelho psíquico, conduzindo-

                                                

87  Buck- Morss (1992/2012) aponta-nos que para Benjamin a experiência moderna é neurológica, refere-se ao 

que atinge eminentemente o sistema nervoso e sua impactação nos processos básicos de funcionamento das 

estruturas psíquicas. Em um primeiro momento, pode aparentar estranho esse posicionamento que é bem 
diferente dos estudos sobre os choques (Chockerlebnis) como os apresentados por Rouanet (1981), Gagnebin 

(2009; 2014). Entretanto, ele apresenta algumas peculiaridades que mantém um bom campo comunicativo em 

torno do modo como as estruturas biológicas são formadas pela produção cultural. Elas não são advindas das 

próprias necessidades biológicas, mas do contexto sociocultural que constitui as bases ontogenéticas e 

filogenéticas que estão na constituição da espécie. Ela afirma: o sistema nervoso não está contido nos limites 

do corpo. O circuito que vai da percepção sensorial à reação motora começa e termina no mundo. Portanto, 

o cérebro não é um corpo anatômico isolável, mas parte de um sistema que passa pela pessoa e por seu meio 

(culturalmente específico e historicamente transitório) (Buck-Morss, 1992/2012, p. 164). A disposição 

corporal no meio da fábrica, as percepções dentro de uma cidade moderna afirmam esse impacto nas estruturas 

biológicas, na arquitetura dos neurônios, na descontinuidade presentes nas sinapses, nos processos 

empobrecidos da percepção. Esse posicionamento nos orienta a demarcar como o biológico é eminentemente 
social e os processos psicológicos básicos como a memória, as emoções, o pensamento, a linguagem, as 

sensações e as percepções são inscritos culturalmente. Os movimentos motores são formatados mediante às 

exigências das forças produtivas dentro das relações de produção. 
88A toxidade com que o homem moderno está exposto a tensões extremas e a uma enxurrada de estímulos faz 

com que a consciência abrande a hiperestimulação recebida, bloqueando a abertura do sistema sinestésico e, 

desse modo, isolando a consciência presente e a memória passada. Sem a profundidade da memória, a 

experiência fica empobrecida (Buck-Morss, 1992/2012, p. 168). Buck-Morss (1992/2012) ressalta a 

importância das drogas anestésicas para tratar as neurastenias dos trabalhadores como, por exemplo, o ópio 

que se destaca pela propriedade em estimular o sistema nervoso e depois tranquilizá-lo retornando às suas 

funções básicas. Ele também será importante para tranquilizar as crianças das operárias, ou ainda, facilitar a 

ação dos cirurgiões que se deparavam com as mutilações crescentes dos proletariados no ambiente de trabalho.  
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nos a processos compulsivos, generalizados e que se desembocam na intensificação de 

práticas totalitárias no campo político; por outro, delas decorrem um conjunto de práticas 

anestésicas necessárias para que o indivíduo não sucumba em face do destino das coisas 

perecíveis da sociedade capitalista. É nesse contexto que, por exemplo, no século XIX e 

subsequentes, se constituíra o campo das terapêuticas e das farmacologias para que o 

indivíduo permaneça firme diante das exigências da sociedade moderna89. Elas se 

estabelecem como uma necessidade de proteção para manter o indivíduo funcionando em 

sociedade. Essas formas, diante de uma realidade de choques, não se apresentam como o 

maior problema; o risco maior será quando a constituição da própria realidade da cidade se 

transforma em narcótico (Buck-Morss, 1992/2012), mantendo-se as vivências (Erlebnis) no 

campo da consciência e enchendo os relatos de objetos-fetiche expostos em vitrines, 

fantasmagorias de um mundo em que a memória involuntária se torna fruto de experiências 

remotas. As superexposições de produtos proporcionam ilusões e manipulações sobre o 

aparelho psíquico que se mantém entorpecido pelo sempre novo, atualizando tal condição 

no lançamento da última mercadoria. O problema que se coloca no campo dos sentidos não 

é a incapacidade de ver, de ouvir, de cheirar, de sentir gostos, mas a falência da visão, da 

audição, do olfato e da gustação90. Eles se tornam órgãos minúsculos e incapazes de 

desenvolver as funções para as quais foram estruturados ao longo do processo constitutivo 

                                                

89 Chama-nos a atenção algumas técnicas adotadas para tratamento do trauma causado pelos choques 

(Chockerlebnis) e amplamente desenvolvidas no século XIX: eletrochoque, hipnose, hidroterapia, uso do ópio, 

da cocaína e de outros fármacos anestésicos capazes de apaziguar os descontroles sensórios e perceptivos da 

classe trabalhadora e da multidão dos grandes centros. É a maneira que se encontrou para que o aparelho 
psíquico possa responder às necessidades da civilização de produzir rápido e infinitamente mercadorias das 

guerras para proteger os interesses dos burgueses, da necessidade de adequar as pessoas às experiências 

institucionais. O vício em drogas é característico da modernidade (Buck-Morss, 1992/2012, p. 173). Freud 

(1930[29]/1996) identifica na intoxicação o recurso mais eficaz de enfrentamento ao sofrimento empreendido 

pela cultura. Os tóxicos (que podem ser substâncias psicoativas, mas também a própria realidade) transformam 

a nossa sensibilidade, impossibilitando a entrada de estímulos desagradáveis e destrutivos. Sobre o efeito 

anestésico dessas drogas, é possível constatar que o serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela 

felicidade e no afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como um benefício, que tanto indivíduos 

quanto povos lhes concederam um lugar permanente na economia da libido (Freud, 1930[29]/1996, p. 86). 

Ainda é interessante ressaltar a importância das experiências com haxixe realizadas por Benjamin (1925-

34/2012) como modo de revisitar o passado e fonte de libertação: um dos primeiros indícios de que o haxixe 
começa a fazer efeito “é um obscuro sentimento de apreensão e angústia; algo de estranho, de inevitável se 

aproxima [...] Surgem imagens e sequências de imagens, recordações submersas há tempos; tornam-se atuais 

cenas e situações inteiras [...] Alcança também experiências que se aproximam da inspiração, da iluminação 

(p. 255; grifo no original). Embora seja em um posicionamento controverso e diferente do apresentado, 

algumas das técnicas servirão para tratar os pacientes psiquiátricos de Barbacena. As drogas transitam na 

Modernidade entre os excessos ou o necessário para aguentar as exigências da sociedade. Viver em uma 

sociedade de choques sem alguma droga é colocar em risco a própria sobrevivência. 
90 Diferente dessa hipertrofia dos sentidos, o poeta e o escritor memorialista encontram no sabor, no cheiro e 

na visão a liberação de toda uma experiência do fluxo temporal. Por isso, determinadas formas de construção 

da linguagem poética e literária, como as identificadas em Baudelaire e em Proust, são por excelência as 

manifestações alegóricas no tempo moderno (Benjamin, 1939/1994). 
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da espécie. A regressão adaptativa dos sentidos enquanto medida protetiva aos choques 

(Chockerlebnis) se traduz como a dificuldade em refletir sobre as vivências (Erlebnis) 

devido à falta de tempo para assimilar os estímulos recebidos, pois quando se pensa em um, 

outro aparece com maior força. 

Os choques (Chockerlebnis) extrapolam os limiares aceitáveis pelo corpo e seu 

funcionamento, ao invés de ocasionar uma evolução ascendente da capacidade assimilativa 

do homem moderno, causam hipertrofia de todos os sistemas de captação do mundo externo. 

As estruturas psicossomáticas não possuem a agilidade em responder aos estímulos e os 

traumas são a melhor expressão da nossa capacidade adaptativa em vistas ao que se exige 

do modo produtivo. Nesse sentido, Buck-Morss (1992/2012) ressalta que a supremacia da 

era dos anestésicos se encontra na difusão da tecnoestética (p. 174) com a ampliação de 

controle das percepções no meio ambiente, difundida nos estímulos provenientes de objetos 

e de formas criadas pela sociedade burguesa. A cidade cheia de estímulos como as 

mercadorias, a coloração de neon, as luzes, as propagandas e infinitos objetos criados a todo 

instante pela indústria, inundam o indivíduo tornando-o presa fácil das necessidades do 

capital. Cabe realçar que um novo campo da coletividade se abre nessas experiências 

compartilhadas. A multidão experimenta o mundo alterado pelos produtos-fetiche. 

Entretanto, essa coletividade não tem espaço para os processos de individuação, mas como 

massas se tornam manobráveis aos interesses econômicos e políticos da burguesia. 

 Nesse domínio, a leitura é estruturada como uma prática voltada para a grande 

multidão. Os jornais, as revistas e o livro se voltam para os interesses do grande público, o 

qual tenta se identificar na história com os personagens, com os heróis e com os romances 

presentes nas produções literárias. Contudo, nem todas as histórias serão acessíveis a esse 

grande público, constituindo-se como um contrachoque ao horror que se prefigura ao 

ambiente urbano. O poeta-alegorista e a atividade do flâneur, embora estejam permeadas por 

esse público, não significa que serão envolvidos pelos hábitos tóxicos de leitura e de escrita 

fundamentados na hiperestimulação que está presente nesses circuitos que formam a cidade. 

O flâneur sente que a multidão possui algo de espantoso, suscitando nele uma reação moral; 

paralelamente, também entra em jogo uma reação estética; a velocidade com que os 

transeuntes passam precipitados o afeta de modo desagradável (Benjamin, 1939/1994, p. 

115). Esse mal-estar do poeta traduzido em reminiscências e sonhos faz com que tenha uma 

leitura diferenciada fundamentada em sua desilusão com os frutos advindos da modernidade, 

conforme descrevemos no capítulo anterior. A linguagem poética consegue transpor as 
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tensões presentes no mundo decaído e são respostas aos choques (Chockerlebnis), 

procurando descrever a cidade imaginada, um passado de projetos não realizados, através da 

desfiguração de seus ambientes e de seus habitantes. Os Chockerlebnis têm como 

contrarreação do poeta o Chockerfahrung – choques de experiências (Bolle, 2000). É a 

reação ao choque da cidade que faz o poeta criar dando às vivências (Erlebnis) um status de 

experiência (Benjamin, 1939/1994). Se o choque condiciona o operário à produção da 

fábrica, o mesmo não acontece com o poeta-alegorista que consegue transpor a condição de 

um tempo passível de ser resgatado, pois ainda consegue contemplar as estrelas e as 

constelações e, nisso, prever o passado perdido. 

Nesse exercício realizado por Baudelaire é possível liberar a alma humana da 

obsessão do tempo (Benjamin, 1939/1994, p. 131). Usar os sonhos, produtos dos processos 

traumáticos, como fontes de rememoração e de liberação parcial dos elementos pulsionais 

inconscientes, inscritos em um passado pré-histórico que se fundamenta no poder da 

narração, enriquece a produção literária e os relatos de Baudelaire. Em um campo similar, 

Proust, com sua memória involuntária, torna-se exceção e raridade em meio às exigências 

da sociedade burguesa. Proust desenvolve essa dimensão da memória por estar envolvida 

em um posicionamento melancólico, de consciência das catástrofes que assolam a sociedade 

burguesa. Sua melancolia é um incômodo para a cidade91. Benjamin (1929/2012a), citando 

Jacques Rivière, expõe a falta de lugar no mundo para as experiências do escritor francês, 

ele morre por ser estranho ao mundo, e por não ter sabido alterar as condições de vida que 

para ele se tinham tornado aniquiladoras (p. 49). Para que não tenhamos o mesmo caminho, 

resta-nos nos adequar e anestesiar o organismo para aguentar os choques proveniente dos 

estímulos da cidade moderna, uma vez que o corpo apresenta uma estrutura de defesa frágil 

diante dos expressivos choques que atingem o desenvolvimento das estruturas mnemônicas. 

No caso, Proust não suporta o funcionamento dessa sociedade dos choques (Chockerlebnis) 

e seu nível de exigência. A morte pode ser traduzida como o último empreendimento de 

êxito em que se liberam as imagens da coletividade temporal sendo a resistência máxima da 

falta de narrativa que assola os atingidos pelos choques (Chockerlebnis)92. A temporalidade 

                                                

91O mundo interior de Proust, cercado pelas dimensões involuntárias da memória, o favorece para que não 

realize o passo em falso no mundo estranho (Adorno, 1958/2003, p. 59), permanecendo em sua interioridade 

uma dimensão de estranheza com a realidade. Ela é necessária para o desenvolvimento de seus relatos e 

possibilita sustentar uma proximidade estética que deve chocar o leitor. 
92 Apesar da proximidade, importante identificar um traço diferente de Proust em relação a Baudelaire. 

Enquanto o primeiro centra-se na memória involuntária e na narração, o segundo se fundamentará nas 

experiências de choque (Chockerfahrung), descrevendo em versos o mundo conturbado como se estrutura a 

cidade. A poética baudelairiana se conserva como uma alternativa às vivências da cidade (Bolle, 2000). 
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perdida de Proust é a tentativa em resgatar as dimensões soterradas da memória pela era das 

atrofias e das sensibilidades solipsistas (Rouanet, 1981). 

 A memória como meio em que se registra o passado necessita de ser escavada, assim, 

como um arqueólogo aprofunda nas diversas camadas do solo para descobrir os objetos 

soterrados de uma cidade antiga93. Tal trabalho carece de um cuidado necessário de modo 

que a recordação nos ajude a liberar os fatos das conexões de uma história linear e libere as 

imagens como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso entendimento posterior, igual 

a torsos na galeria do colecionador (Benjamin 1925-34/2012, p. 246). Em certo aspecto, a 

memória da Cidade dos Loucos propõe-nos uma escavação sobre as formas como são 

relatadas e expressas na época em que se difunde os choques (Chockerlebnis). 

3.4. OS CHOQUES (CHOCKERLEBNIS) E AS MEMÓRIAS DA CIDADE DOS LOUCOS 

Em uma das Passagens, Benjamin (1982/2009) ilustra de modo metafórico a 

dimensão perdida em que se constitui as vivências (Erlebnis) devido à impossibilidade de 

uma restauração por completa em relação aos fatos do passado, uma vez que são demarcadas 

por descontinuidades e por choques. Os fatos históricos se constituem como rastro e quem 

se lança na compreensão dos mesmos porta-se como um caçador que apresenta um bom 

domínio e um conhecimento amplo sobre o hábito e as características anatômicas do animal. 

Embora a atividade do caçador seja primitiva e nos revele ser uma forma de subsistência 

relacionada aos povos antigos, ainda que possa ser transmitida entre gerações, no âmbito das 

vivências (Erlebnis) o caçador circunscreve-se como um solitário e seu domínio sobre os 

rastros do animal se mostra em uma ordem diferenciada. Nas vivências os rastros não 

conferem ao caçador a capacidade de uma reconstrução. Sua ação é inacabada, pois se perde 

o ritual e a sequência da experiência. O caçador articula os rastros em suas vivências, mas 

não possui a capacidade de reunir o saber produzido, colecionar histórias de modo a compor 

uma narração e de ser uma experiência (Erfahrung) no sentido amplo do termo conforme 

anteriormente discutimos. As vivências do caçador inserem-se no plano de uma percepção 

diferente da realidade. Embora seu trabalho seja articulado na importância em saber ler os 

rastros do animal, ele o lê de uma forma diferente de seus antepassados. Sua percepção não 

                                                

93 Freud (1930[29]/1996) utiliza de um recurso importante ao referir a constituição do Eu como a de uma 

cidade, cheia de camadas e de sinuosidades que revelam as marcas do processo civilizatório na estruturação do 

indivíduo, os traços de épocas primitivas e o que o ser humano teve de ceder e de submeter o princípio do 

prazer às necessidades da civilização, a fim de conquistar suas benesses. Essa conquista se traduz com base no 

sacrifício. 
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tem fundamentos na capacidade mnemônica em identificar nos rastros toda a estrutura do 

animal que é infalível, mas na capacidade apreensiva dos sentidos que pode ser falível 

dependendo das condições adversas que os atinge. A visão pode ficar turvada, o tato pode 

perder a capacidade de identificar a textura do rastro, o cheiro pode ser ofuscado com a 

presença de outros animais e confundir o caçador. Com as vivências (Erlebnis) não se 

elimina o animal e os rastros deixados, mas prejudica-se o campo perceptivo do caçador. A 

sua deficiência perceptiva impacta na amputação da experiência. Logo, a privação da 

experiência é o ataque em tentar enfraquecer a capacidade do homem de fazer história 

(Rouanet, 1981). 

 Os choques (Chockerlebnis) não retiram a capacidade mnemônica dos indivíduos, 

mas impactam significativamente na forma como percebem a realidade. Os rastros do 

passado continuam a ser produzidos dentro do processo civilizatório. A cultura é histórica e 

é inconcebível lidar com a ideia de um homem sem cultura. Os rastros de cultura e de 

barbárie estão disponíveis para leitura, mas de que forma ela é realizada? Os rastros, como 

imagens dialéticas da história, estão para ser lidos e despertar o aspecto involuntário da 

memória. Elas investem os objetos de certa aura, ou seja, pela capacidade de serem 

irrepetíveis e de deliberar imagens do passado. Proust conhecia com uma sensibilidade 

peculiar a aura em que estava envolvida os objetos. No encontro com os objetos, essas 

imagens são percebíveis e abrem um campo de descoberta dos processos envolvidos na 

produção e das relações sociais (Benjamin, 1939/1994). Entretanto, com a intensificação das 

experiências de choque, essa envoltura aurática se dissipa. Os fatos que deveriam ser únicos 

e serem mantidos na memória, alimentam-se na repetitividade das imagens emitidas pelas 

técnicas. A distância necessária para ser rememorada se quebra com a proximidade e com a 

facilidade que se mantém acessível para os nossos sentidos, bombardeando-nos de 

informações apreendidas nas características dos objetos (Benjamin, 1939/1994; 1935-

36/2012). Com a evolução de recursos técnicos para retratar os objetos, há uma perda 

significativa da capacidade de permitir experiências contemplativas no encontro com os 

objetos. Ocorrerá somente a liberação de memórias voluntárias, tornando tarefa impossível 

a reconstrução do passado por causa da atrofia que tais recursos provocam no indivíduo. Há 

uma fixação da imagem, do som, mas sem uma percepção real do que está envolvido na 

atmosfera do objeto, do passado que carrega. As técnicas de apreensão dos objetos e de sua 

realidade estão principalmente no final do século XIX e início do século XX na fotografia 

(escrita por imagens) e nos filmes (disposição em série de imagens de modo a projetar uma 
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ação ou o conjunto delas) (Michaelis, 2008). Os fatos históricos no século XX tiveram nas 

fotografias e nos vídeos os veículos de propagação e de conservação para as gerações futuras 

do ocorrido. Essas novas técnicas são matéria para se organizar as experiências da arte de 

vanguarda, como o dadaísmo e o surrealismo, e a indústria do entretenimento no noturno das 

cidades (Bolle, 2000; Rouanet, 1981). 

Entre as contradições que cercam as técnicas de memória voluntária Benjamin 

(1931/2012; 1935-36/2012) ressalta o grande avanço para a área das comunicações de massa 

com a facilidade na propagação das informações, porém com o custo de aprofundar a atrofia 

da memória. Na crise perceptiva instaurada, as imagens dispostas nos aparelhos fotográficos 

e cinematográficos ganham notoriedade sem que o olhar direcionado para a máquina seja 

devolvido. Desenvolve-se uma dimensão de impessoalidade em relação aos acontecimentos, 

sendo apropriados pela indústria da informação e do entretenimento com a reprodução em 

série a fim de que se tenha uma difusão eficaz das informações de choque. O olhar perde-se 

na imagem exposta na fotografia, fica cristalizado nas linhas, nas curvas e na densidade de 

cores comunicadas pelas cenas. A falta de correspondência entre a máquina e a pessoa 

impossibilita um recobrar do passado. Para Benjamin (1929/2012a), a memória involuntária 

é alimentada por caracteres imaginários e pela contemplação fluida dos elementos que 

compõe a cena. A arte antes da época da reprodutibilidade imagética alimentava-se dessa 

condição (Benjamin, 1935-36/2012). Ela se extingue e entra em crise na imagem projetada, 

a qual suprime o poder imaginativo que cercava os processos presentes no campo das artes 

e de recontar que fundamentam o próprio processo narrativo. 

Na dimensão memorialística a entrada das técnicas de reprodução é um duro golpe. 

Situação assustadora para o poeta-alegorista, dissolvendo toda a dimensão de mistério que 

envolvia os fatos históricos pelos quais se encontravam imersos o processo involuntário da 

memória. Esse penoso golpe manifesta a posição em relação às dificuldades de se trabalhar 

a memória no ambiente urbano. Não se trata em restaurar a natureza do que foi perdido com 

a abolição das técnicas. O desafio imposto nas novas vivências é o de refletir de que maneira 

é possível rastrear as dimensões do olhar perdido, a atrofia das estruturas mnemônicas com 

o arquivamento obsessivo de memórias em um material fotográfico/cinematográfico. Nesse 

caso, é preciso uma reação em relação aos golpes sofridos e uma reorganização do campo 

perceptivo no sentido de deliberar vivências que tenham elementos das dimensões perdidas 

da experiência. A frustação emergente da falta de entre-olhares e da atrofia desafia o poeta 

a procurar nos espólios sociais a dimensão de um distanciamento perdido. Trata-se de um 
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movimento místico na certeza de que certas histórias não se perderam (Andrade, 

1985/2002). O caminho até aqui realizado dentro desta dissertação nos dá uma visão de como 

o declínio da experiência e das formas de narrativa no passado nos fornecem indícios de que 

é possível referenciar a memória em aspectos diferentes do que hoje circula no grande 

público. 

Os posicionamentos de Benjamin (1935-36/2012) em relação às técnicas imagéticas 

revelam sua preocupação com elementos reacionários confirmados nos riscos de sua 

utilização para a efetivação de práticas políticas totalitárias. Ao juntar os dois elementos, 

atrofia perceptiva e disposição das imagens, pode ocorrer um imobilismo político de tal 

forma que há o esquecimento de um passado diferente. Conforta-se apenas com um futuro 

glorioso que é a repetição das catástrofes que vivenciamos no presente. O cinema desponta 

características confirmatórias dos processos de domínio das relações produtivas na 

proximidade entre o modo de recepcionar o filme e o posicionamento do trabalhador na linha 

de montagem. A disposição das imagens no filme é uma atividade vertiginosa de choques 

sucessivos de condicionamento do proletariado que tende a aplicar os mesmos movimentos 

visuais de leitura no filme e no produto que passa pela fileira de produção. Os choques 

provocados expõem a necessidade do homem em se adaptar aos perigos que são inerentes à 

cidade e ao modo burguês de sobreviver (Benjamin, 1935-36/2012). Da mesma forma, 

condiciona-se a reprodutividade das imagens na fotografia em que se manifesta  

[...] irresistível a necessidade de possuir o objeto de tão perto quanto possível, na 
imagem, ou melhor, na cópia. E a cópia, como ela nos é oferecida pelos jornais 

ilustrados e pelas atualidades cinematográficas, distingue-se inconfundivelmente 

da imagem. Nesta, a unicidade e a durabilidade associam-se tão intimamente com 

a transitoriedade e a reprodutibilidade naquela. (Benjamin, 1931/2012, p. 108) 

Entretanto, Benjamin (1935-36/2012; 1982/2009; 1938/1985b) reconhece o 

potencial inerente às novas vivências dentro do ambiente urbano. Elas, por outro lado e de 

modo contraditório, abrem caminho para a luta emancipatória do proletariado com novas 

percepções da realidade. A fotografia e o cinema apresentam potencialidades de despertar 

novos campos perceptivos. Lembremo-nos das aplicações de ambas as técnicas nas correntes 

de vanguarda, na condição em revelar o que está por trás do objeto, na quebra mediante uma 

experiência chocante de retirar os objetos do lugar-comum, os quais ocasionam outras 

leituras sobre a crise que perpassa o processo civilizatório (Bretas, 2008). As artes e outras 

experiências estéticas podem se apropriar das imagens reprodutíveis favorecendo à 

experimentação e a quebra das estruturas produtivas. Elas podem liberar novas tensões 

históricas, serem elementos políticos que exigem dos produtores de imagem assim como dos 
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receptores leituras sobre as transformações históricas ocorridas e, simultaneamente, a 

produção de legendas capazes de deliberar leituras sobre as relações sociais constituídas 

(Benjamin, 1931/2012). 

Os impactos da técnica e dos demais choques (Chockerlebnis) nos apresentam os 

desafios de acesso à memória dos vencidos na Cidade dos Loucos, de modo peculiar, os 

requintes de violência e de crueldade que cercam as histórias do Hospital Colônia na cidade. 

Ao reconstruir a crítica benjaminiana em relação ao declínio da experiência e da narrativa, 

debruçamo-nos sobre a crise das formas de refletir o passado. A supremacia da informação 

pode ser o primeiro ponto de dificuldade do resgaste memorialístico dos internos do hospital 

psiquiátrico. Esse entrave dificulta-nos acessar essa memória, pois enquanto mantém o status 

de informação, possivelmente incorre no risco de ser esquecida e de ser substituída pelos 

desastres presentes na próxima imagem do jornal. 

A crítica benjaminiana contribui para pensar o epicentro dos entraves com os quais 

nos esbarramos na reconstrução de um passado diante do imagético que nos chega e da forma 

como essa história está acessível por documentários, por notícias jornalísticas e por livros. 

Essas formas impactam significativamente na visão que construímos do passado e, 

consequentemente, em nossos posicionamentos políticos. A perda das dimensões 

involuntárias da memória – inscrita nos primórdios da modernidade – nos torna suscetíveis 

a uma repetição compulsiva dos fatos que se transvestem de formas variadas, mas remontam 

às dificuldades e às peripécias de questões ainda mal resolvidas com relação ao passado 

(Gagnebin, 2014). Eles se repetem como massacre, como sobreposição das classes 

dominantes que possuem o domínio sobre os meios produtivos dentro das relações de 

produção. Embora apresentem rupturas e diferenças significativas em cada época, o 

elemento repetitivo aparece nessa dimensão do domínio, da história versada pelos 

vencedores94. No caso em específico da modernidade, com a proliferação dos choques 

                                                

94 Um conceito importante desenvolvido por Horkheimer e Adorno (1947/1985) e que dialoga com a crítica 

benjaminiana sobre a informação é o de indústria cultural. Ele se estrutura na mítica constituição do 
esclarecimento, o qual possuía a promessa de retirada da humanidade do atraso e das trevas do irracionalismo, 

mas em sua composição apresenta elementos regressivos de reafirmação de um ideal de sacrifício e da luta 

pela sobrevivência. Devido às condições materiais e tecnológicas, deveríamos ter ultrapassado essa situação. 

O que não ocorreu. Na realidade, o modo de vida burguês realçou ainda mais as contradições entre o progresso 

material e o regresso das condições de manutenção da vida. No âmbito das estruturas utilizadas na sustentação 

desse ideal da vida administrada, os meios comunicativos são veículos importantes para a conformação da 

classe média e do proletariado aos interesses do capital e da burguesia. Nesse sentido, os meios imagéticos e 

as tecnologias como o cinema e o rádio se colocam como formas de dominação. Suas múltiplas funções e seu 

potencial são apenas aparentes. A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo absoluto. 

Reduzida ao estilo, ela trai seu segredo, a obediência à hierarquia social. [...] Falar em cultura foi sempre 

contrário à cultura (Horkheimer & Adorno, 1947/1985, p. 123). 
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(Chockerlebnis), diante das técnicas e das vivências atrofiantes a nos bombardear com o 

fluxo intermitente de informações, o andar do poeta-alegorista e os últimos traços 

mnemônicos de Proust são sinais de resistência e um aviso de que a produção excessiva de 

memórias e os seus registros em monumentos, instituições, não salvaguardam de serem 

esquecidas. A memória, pela sua própria constituição, investe-se de certa fragilidade e pode 

ser aniquilada pelos fluxos de informação de tal forma que, o fato de ontem, facilmente foi 

substituído pela surpresa de hoje. Os mortos de ontem são esquecidos para dar lugar às 

catástrofes ocorridas no início da manhã seguinte. Diante dessas situações, as repetições 

patológicas da memória podem atualizar as energias agressivas em torno de outros que 

podem ser destruídos para a manutenção da ordem social e das estruturas políticas. 

Destacamos esses entraves principalmente porque com o advento e com o 

desenvolvimento da técnica imagética, atreladas à difusão do ocorrido, há um destaque por 

falar o passado precisamente na descrição exata e correta dos fatos e não no modo como o 

passado é atualizado no presente. Na cidade, o passado corre o risco de se encontrar 

apaziguado em uma peça de museu, em uma notícia ou em um objeto colocado como 

apêndice dos processos civilizatórios. Nessa condição, perde-se o caráter do que precisa ser 

aventado sobre o passado diante das contradições que nos cercam o presente. Os conteúdos 

denunciativos sobre os crimes e as violências cometidas dentro do hospital psiquiátrico 

encontram-se envolvidos por essas circunstâncias históricas – o entrecruzamento da crise da 

experiência, da falta de uma dimensão coletiva da memória e do aprimoramento das técnicas 

imagéticas. O esquecimento não se traduz necessariamente pela falta de material e de 

arquivos, mas na dificuldade de confronto e no processo atrofiante liberado pela própria 

forma em que estão dispostos. Isso não se traduz em um posicionamento de que são 

supérfluos e desnecessários, mas nos remete aos problemas perceptivos e de recepção dos 

documentos produzidos. A crise da experiência e a difusão dos choques (Chockerlebnis) são 

indiciários do vento do progresso que atinge em cheio o anjo da história, tornando-o incapaz, 

como indica Rouanet (1981, p. 68; grifo no original), de identificar os ‘agoras’ aprisionados 

no passado. Também para Matos (1989) o habitante da cidade, diante de tal contexto, sofre 

de uma amnésia social (p. 74) em que se arquiva o passado como atrofia da memória e 

término de uma criticidade do pensamento. É nesse contexto que são produzidos os 

documentos da memória dos vencidos que nos chegam hoje. Apresentamos brevemente a 

disposição de alguns dos documentos em que aparecem as ruínas e os farrapos da Cidade 

dos Loucos difundidos para o grande público. 
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3.4.1. NOTÍCIAS VEICULADAS POR MEIO JORNALÍSTICO 

Destacam-se como a primeira forma de propagação das situações dos internos dentro 

do hospital psiquiátrico de Barbacena. Com a utilização de fotografias e de relatos, eles 

vendem as notícias sobre o inferno em que se prefigura o ambiente do hospital assolado pela 

superlotação, falta de recursos financeiros e de profissionais capacitados, conservação 

precária dos prédios, insalubridade, venda de corpos, tratamentos desumanos, perda dos 

internos com sua comunidade e com sua história de vida. Essas notícias começam a circular 

demonstrando a frieza em relação ao tratamento psiquiátrico e às normas burocráticas da 

época. Elas estão ligadas a jornais e a revistas de grande repercussão e que buscam envolver 

o público dos centros urbanos e das classes médias. A veiculação das notícias se dá em um 

espaço midiático que é ocupado por denúncias, por propagandas e por notícias da elite 

política e econômica. Apesar dos teores diferenciados, elas ocupam o mesmo jornal ou 

revista. 

No ano de 1961, edição 31, a revista O Cruzeiro relata o episódio de uma mulher que 

se dirige ao Secretário de Saúde de Minas Gerais para que ele não levasse a sua mãe para 

Barbacena devido ao destino de morte que ela seguiria no Hospital Colônia de tal cidade. A 

matéria de cinco páginas intitulada Hospício de Barbacena: sucursal do inferno, com texto 

de José Franco e fotografias de Luís Alfredo e José Nicolau, reúne relatos do que o jornalista 

encontrou nos entremuros do hospital. A reportagem constituída de fotografias dos internos 

demonstra a precariedade das instalações hospitalares, os caixões em que eram conduzidos 

os corpos vendidos para as faculdades de medicina, corpos dos internos ilustrados com as 

frases: Na cidade dos horrores, onde devia haver lágrimas, acontece uma coisa mais 

terrível: o riso dos loucos; 2600 mulheres amontoam-se nos pavilhões dessa “casa dos 

horrores”95. O Brasil está imitando os campos de concentração nazistas. Esta não é uma 

                                                

95 A catástrofe da Cidade dos Loucos não basta por si? Ela necessita ser comparada a outra catástrofe que é o 

holocausto de judeus na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial? Essa comparação é fortemente 

utilizada para referenciar o ocorrido no Hospital Colônia de Barbacena toda vez que se deseja enfatizar os 
crimes ocorridos e dar importância ao fato. Apesar de poder ser classificado como um recurso estilístico para 

atrair o leitor para a reportagem, ele se demonstra problemático no risco que se corre em igualar fatos históricos 

com dimensões que apresentam peculiaridades. Eles não são idênticos. Sabemos que as catástrofes e o 

extermínio da vida, principalmente das que são inúteis para o domínio dos controladores dos meios produtivos, 

estão na base do processo civilizatório, porém cada tragédia tem a sua diferença, pois são vidas que estão sendo 

aniquiladas. Gagnebin (2009), fundamentando-se em Adorno, diferencia entre o lembrar sempre de Auschwitz 

e o não esquecer de Auschwitz. Nesse caso, enfatiza-se o não-esquecimento que é não retirar a singularidade 

do fato reduzindo-o a uma comemoração com repetição anual, conferindo-lhe um caráter meramente de 

lembrar o que aconteceu. O não esquecer significa um trabalho coletivo de rememoração política ligado à 

dimensão perdida da memória involuntária. Nesse caso, Auschwitz e Barbacena não podem ser esquecidas 

para que outras catástrofes não ocorram na história. 
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das cenas dos campos de concentração do carrasco Eichmann (O Cruzeiro, 1961; pp. 116-

121; grifo no original). Juntamente com as frases, a reportagem ainda comenta a situação de 

uma senhora proveniente da cidade de Viçosa que foi visitar o seu irmão e descobre que 

havia falecido há dois dias. Depois de tentar encontrar a cova no cemitério, descobre que seu 

corpo se encontrava no necrotério para ser vendido. Essa reportagem foi uma das que teve 

grande repercussão na denúncia do Hospital Colônia de Barbacena. O Cruzeiro colocava-se 

como um dos principais periódicos de circulação no Brasil na época em que a reportagem 

foi feita. Em sua estrutura interna, essa reportagem divide as páginas com o casamento de 

celebridades da época, com a história de uma modelo que vira guerrilheira no exército de 

Fidel Castro, com produtos e eletrodomésticos voltados para facilitar a vida da dona de casa, 

propaganda de produtos de beleza, de vitaminas para os nervos cansados, do cigarro 

Hollywood, apresentação dos programas de TV, a qualidade dos tecidos provenientes da The 

British Look e as crises do governo Jango, entre outros. 

Assumindo a mesma vertente denunciativa, o jornal Estado de Minas, de 06 de 

fevereiro de 1953, 19 de abril de 1961 e 13 de setembro de 1979 relata a situação de 

abandono dos doentes e os títulos das reportagens, para se referir à situação vivenciada, 

aparecem como: calabouços da época medieval, dramática situação do hospital, graves 

deficiências de assistência ao alienado. Na mesma perspectiva, o Diário da tarde traz em 

15 de abril de 1961 os escândalos de Barbacena; o Jornal Cidade de Barbacena, com 

circulação restrita ao município, de 13 de fevereiro de 1937, 16 de setembro de 1941, 22 de 

fevereiro de 1953, 15 de abril de 1961, 27 de abril de 1961 e 5 de maio de 1961, expõe as 

mesmas situações de descaso e de violência mescladas com reportagens de 13 de fevereiro 

de 1937, 13 de setembro de 1953, 15 de agosto de 1971 e 28 de maio de 1974 que expõem 

intervenções políticas, ampliações e melhorias do hospital. Ainda, O Nacionalista, de âmbito 

municipal, de 19 e 20 de dezembro de 1938, traz a reportagem intitulada Um pavoroso 

desastre com o noturno (Magro Filho, 1992; Duarte, 2009). 

3.4.2. DOCUMENTÁRIO 

O documentário que ganha maior notoriedade sobre o Hospital Colônia de Barbacena 

é o Em nome da razão, realizado em outubro de 1979, pelo cineasta Helvécio Ratton que 

estava vinculado ao Grupo Novo de Cinema e à Associação de Saúde Mental (Duarte, 2009). 

O documentário inicia retratando as paredes do Hospital Colônia com figuras geométricas, 

casas, objetos do cotidiano e outros realizados pelos próprios pacientes acompanhado do 

relato de um dos internos e dos gritos de outra paciente do hospital. Essas falas são seguidas 
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pela reflexão sobre a função do hospital psiquiátrico de reunir os depósitos, os improdutivos, 

os rejeitados e os desafetos da sociedade (Vidigal & Ratton, 1979). Há uma exposição da 

ala feminina remontando as origens e o tempo de alguns pacientes dentro do hospital com 

os relatos das vitaminas a que são obrigadas a tomar e as terapias utilizadas. Os elementos 

de desamparo são interpostos com as falas que dizem da vida perdida, das necessidades 

mínimas para a sobrevivência no local, da visão das almas que estão no purgatório e possuem 

como destino o inferno. Aparecem falas dos internos trazendo elementos da religiosidade 

popular, de músicas que lembram datas da história oficial brasileira justapostas a imagens 

de decadência do corpo pelas formas de tratamentos disponíveis. O roteirista confronta a 

loucura isolada no interior do hospital com a razão presente fora do hospital, relacionando o 

hospital como um produtor dessa racionalidade. A quebra das denúncias ocorre com a cena 

em que se mostram os pacientes em um pátio dançando ao som de I feel Love, de Donna 

Summer, e uma versão de Jambalaya (On the Bayou), de Lee Jackson, músicas norte-

americana de sucesso em terras brasileiras. Segue-se com mais relatos em relação ao 

tratamento como o isolamento de presos, o uso da lobotomia e o sofrimento da família de 

um ex-interno da Cidade dos Loucos (Vidigal & Ratton, 1979). O documentário serviu de 

fundamento para o início da Reforma Psiquiátrica e foi amplamente utilizado no debate em 

ambientes acadêmicos e na denúncia das condições do hospital psiquiátrico. 

3.4.3. FILMES 

Dentro da cinematografia brasileira dois filmes tocam a loucura na cidade de 

Barbacena. O primeiro, O grande mentecapto (Caldeira, Embrafilme & Caldeira, 1989), 

dirigido por Oswaldo Caldeira, é uma adaptação da obra de Fernando Sabino para o cinema 

retratando a sua passagem por Barbacena e pelo manicômio da cidade. O segundo, Heleno: 

o príncipe maldito (Fonseca, Santoro, Teixeira & Fonseca, 2011), dirigido por José Henrique 

Fonseca, retrata a trajetória de vida do jogador de futebol Heleno de Freitas que tem uma 

das passagens por um hospital particular na cidade de Barbacena devido a problemas 

psiquiátricos. A ascensão social do jogador e sua integração com o futebol como esporte 

valorizado na propagação dos ideais da sociedade brasileira contrasta-se com o seu declínio, 

as doenças psiquiátricas adquiridas e seu definhamento dentro de um manicômio na cidade 

de Barbacena. 
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3.4.4. LIVRO 

Destaca-se o livro Holocausto brasileiro, da jornalista Daniela Arbex (2013), da 

Editora Geração, que realiza um recorte da história do hospital e de memórias de vida dos 

pacientes, de funcionários e de pessoas que se destacaram na luta pelo fechamento do 

hospital na área da saúde e no jornalismo acompanhado das denúncias em relação aos 

direitos humanos. O livro destaca dados quantitativos, como no caso do número de mortos, 

o cotidiano do hospital, homenagem às vítimas, histórias de encontros e reencontros no estilo 

de escrita jornalística com a intercalação de relatos e material fotográfico. Ele recebeu o 

Prêmio Jabuti, no ano de 2014, da Câmara Brasileira de Livros (CBL), ficando em segundo 

lugar na categoria reportagem (Prêmio Jabuti, 2014). 

3.4.5. PROGRAMAS PARA A TV 

Acompanhando o lançamento do livro de Daniela Arbex, o programa do jornalista 

Fernando Gabeira (2013), da Globo News, realizou, em 28 de outubro de 2013, um 

documentário sobre a história do Hospital Colônia e sobre a pesquisa realizada pela jornalista 

Daniela Arbex. Na mesma linha, a empresa de entretenimento HBO, no final de 2016, 

apresenta no Canal Max um documentário com mesmo nome e remontando fatos do livro 

(Rios, Jesus, Mendz & Arbex, 2016). Ainda se destaca o documentário Dos loucos e das 

rosas (Paiva & Puiati, 2011), produzido pela TVNBR e apresentado em 28 de agosto de 

2011. Em específico, nesse documentário, discute-se a visão da cidade de Barbacena como 

Cidade das Rosas e dos Loucos, o quanto que o acontecimento da chegada dos loucos pelos 

trens marca a temporalidade da cidade, as transformações do hospital psiquiátrico para as 

residências terapêuticas como mudança nos modelos de assistência. Na TV Brasil, em um 

dos episódios do programa Caminhos da reportagem (Castro & Brito, 2015), de 13 de agosto 

de 2015, há uma apresentação da história do Hospital Colônia e as transformações no 

tratamento psiquiátrico, também disponibilizado no canal Youtube. 

3.4.6. OUTRAS FORMAS DE EXPOSIÇÃO 

No ano de 2016 houve a produção da peça Nos porões da loucura, do diretor Luiz da 

Paixão (2016), que remonta as questões sociais, morais e científicas envolvidas com relação 

à justificativa de funcionamento do hospital e que foi encenada em várias cidades mineiras. 

A organização do Museu da Loucura, pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais com a 

organização de materiais, de objetos, de fotografias e de livros da época, busca uma reflexão 

sobre a loucura e os tratamentos utilizados desde o nascimento do hospital até a atual 
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conjuntura da Reforma Psiquiátrica. Ainda, na cidade de Barbacena, ocorreu o Festival da 

Loucura que desde então tornou possível acessar dados de realização desse evento no 

período entre os anos de 2006 a 2010. O Festival realizava eventos culturais (shows, peças 

de teatro, exposição de filmes, visita monitorada ao Museu e oficinas de arte) para discutir 

sobre a questão da loucura. Possuindo parcerias nas esferas municipal, estadual e federal, 

tinha a finalidade da democratização da cultura, alavancar um potencial turístico da cidade 

e favorecer a inclusão (Botti & Torrézio, 2014)96. 

3.4.7. INFORMAÇÃO NEGOCIADA, CHOQUES E CONSUMO DE MASSA 

Referenciamos apenas algumas formas de acesso a essa memória que chega ao 

grande público. Cada uma em específico apresenta estratégias, formas e configurações 

diferenciadas, embora seja possível encontrar um fio condutor que as caracterize como 

formas de apresentação da história e do passado marcadas pelas técnicas e por intervenções 

dos choques (Chockerlebnis), por tentativas de construir uma forma de exposição da história 

da Cidade dos Loucos e condicioná-las aos interesses mercadológicos e à curiosidade 

insaciável das massas consumidoras de cultura. Destacamos apenas algumas manifestações 

da história da loucura na cidade de Barbacena, pois possivelmente existem outras que 

deteriam a nossa atenção. Porém, para a finalidade proposta de análise dos choques 

(Chockerlebnis), podemos dizer que em todas perpassam elementos de choque que trazem 

certo desvirtuamento no campo perceptivo. Elas não se apresentam por acaso, mas são 

formas historicamente definidas na constituição das sensibilidades em que é possível 

perceber as marcas empreendidas pelas necessidades do modo produtivo internalizadas no 

expectador. Contudo, por outro lado, pode demonstrar as resistências diante do que é 

envolvido por essas formas que no caso são as memórias traumáticas da loucura 

institucionalizada. 

As estratégias de propagação dessa memória que são aqui apresentadas precisam ser 

abalizadas pelo que constitui o projeto meticuloso das classes dominantes de envolver as 

classes dominadas com produtos culturais envoltos na forma de mercadoria. Nesse caso, é 

preciso tensionar as características que enfatizam a propagação da informação e as 

configurações de como chegam os resíduos dessa memória em nossos dias. Benjamin 

(1930/1986), no texto Politização da inteligência, debate as deficiências dos meios 

                                                

96 Após o período citado, não encontramos, até a escrita desta dissertação, informações sobre a realização do 

festival na página oficial http://www.festivaldaloucura.com.br./. 
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encontrados pela classe média para a propagação das informações indicando-os nos 

mecanismos de enrijecimento das relações sociais. As classes médias que ganham força nos 

espaços urbanos, embora enquanto realidade econômica tenham uma proximidade com o 

proletariado, por meio da construção de uma estrutura ideológica e de propagação da 

informação sustentam um mundo onírico usufruído pela burguesia, inclusive com a 

radicalização do sensacionalismo que nada mais é do que transformar as marcas 

civilizatórias em bens de consumo e da moda97. Dentro dessa análise, há uma capacidade da 

cultura burguesa em transmutar a solidez do passado desvelada na forma de funcionamento 

da sociedade capitalista em produtos demagógicos. A metamorfose dos produtos nessa 

condição afasta a capacidade dos conteúdos históricos em despertar para a revolução. 

Em uma leitura sustentada pelo materialismo histórico sobre a organização social, 

não podemos ignorar as lutas de classes articulada entre os detentores dos meios de produção 

e dos que submetem a sua força de trabalho a essas mediações. Os primeiros criam 

mecanismos para cristalizar a consciência do segundo grupo de modo que haja uma 

naturalização do meio social e cultural não se almejando transformações abruptas que 

coloquem em risco o funcionamento do capital. Embora os grupos médios das cidades não 

se considerem adequados ao segundo grupo, suas relações sociais se sustentam próximas aos 

que são usurpados de sua força de trabalho e, por uma consciência falseada, beneficiam-se 

dos bens culturais, aliviando o enrijecimento presente das relações sociais. Esse aparato é o 

que alimenta os conteúdos que chegam ao domicílio da classe média como dados prontos e 

ideologicamente justificáveis para o consumo. São eles que reprimem o terror de serem 

sugados pelas classes proletárias, demonstrando que a indústria do entretenimento se 

sustenta pela repressão dos terrores da classe média e, ao mesmo tempo, pela perpetuação 

da condição social vigente. Os mecanismos de substituição da experiência (Erfahrung) e da 

                                                

97 Benjamin (1930/1986) parte para a construção de Politização da inteligência fundamentando-se na análise 

das classes de empregados (classe média) da sociedade de Berlim, mas que se amplia para a sua presença nas 

estruturas capitalistas que surgem no contexto urbano. Em vários trechos, ele dialoga com os posicionamentos 

de Kracauer sobre a captura das classes médias pelos interesses mercadológicos que sustentam a circulação 
dos bens culturais e ofuscam a luta de classes, mantendo-as atrofiadas diante do potencial de politização que 

pode ser liberado ao manter um posicionamento crítico em relação a esses bens. Kracauer (1931/2009) escreve 

que no caso específico dos livros de sucesso e os vendíveis apresentam características na reunião dos relatos e 

na forma de construir as temáticas que atendem os anseios e os interesses dos consumidores. Essa demanda se 

organiza pelo que a burguesia consome ou é capaz de capturar para gerar lucros e ser rentável na manutenção 

de seus interesses. Algumas produções culturais e documentos que não são de interesse da burguesia, apesar 

de terem em seu interior pepitas de ouro (p. 107), não são expostos nos circuitos da moda. Eles são desprezados 

pela massa, que não possui varinha mágica, mas apenas desejos (p. 107). Esses desejos são a internalização 

do ideal da vida burguesa, manifestação da repressão empreendida pelos processos do entretenimento e do 

lazer. 
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narrativa investem-se de elementos repressivos dos ideais de vida burguesa ambicionando a 

miséria no brilho da diversão (Benjamin, 1930/1986, p. 119). 

A constituição do jornal, por exemplo, adequa-se às exigências de circulação da 

informação das cidades e do processo de modernização. Benjamin (1938/1985a), na Paris 

do século XIX, remonta a ampliação da força da notícia nos periódicos com a história de 

corrupção da imprensa (p. 58) sustentada pela novidade e a atratividade amparadas na 

estruturação de notícias de natureza variada: denúncias, intrigas das classes ricas, 

propagandas, a mistura da vida privada com questões públicas, propagandas, crimes, entre 

outros. A disposição do jornal concilia o ritmo urbano, sendo que os textos e as imagens são 

vinculados ao mundo das mercadorias negociáveis a cada dia em que se abre o periódico. 

Esse contexto não é muito diferente do brasileiro que busca na informação direta e comercial 

alimentar a curiosidade e as necessidades das populações presentes nas cidades. Vende-se o 

que é necessário para manter o leitor preso aos interesses do capital e as violências são 

capturadas, deixando o fato na posição ambígua de mostrar os crimes e validar novas formas 

de criminalidade com a informação negociada (Benjamin, 1934/2012). Nesse caso, esses 

mecanismos são acionados no sentido de mantê-las longe do campo da experiência possível. 

A avidez por novidades, a obsessão por elementos concisos e facilmente percebíveis na 

notícia, as necessidades em nutrir uma quebra entre as variadas notícias presentes no campo 

da reportagem, efetivam os choques (Chockerlebnis) como uma nova objetividade que 

formata o campo sensório-perceptivo do indivíduo (Rouanet, 1981). 

O passado na Cidade dos Loucos, ao formatar-se em uma aparente 

unidimensionalidade dos relatos – da forma como se conta a história pelos meios midiáticos 

–, dificulta uma resistência contra as deformações ideológicas que impactam no sujeito e na 

estruturação das relações sociais (Bolle, 2000). O imagético e o comunicativo na cidade 

ofuscam uma visão sobre o passado dos vencidos, os quais estão metamorfoseados na forma-

mercadoria, na forma dos produtos vendíveis. É essa forma em específico que ampliamos 

para uma discussão no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4  

A CAPITULAÇÃO DA MEMÓRIA: O LOUCO NA FORMA-MERCADORIA  

 

Confronto 

Bateu, Amor à porta da Loucura. 

“Deixe-me entrar, pediu, sou teu irmão. 

Só tu me limparás da lama escura  

a que me conduziu a paixão”. 

A Loucura desdenha recebê-lo, 

sabendo quanto o Amor vive de engano,  

mas estarrece de surpresa ao vê-lo,  

de humano que era, assim tão inumano. 

E exclama: “Entra correndo, o pouso é teu”. 

Mais que ninguém mereces habitar 

minha casa infernal, feita de breu. 

Enquanto me retiro, sem destino, 

pois não sei de mais triste desatino 

que este mal sem perdão, o mal de amar”. 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Refletir a história da Cidade dos Loucos pela forma da mercadoria completa nosso 

movimento constelacional em torno da memória dos vencidos, uma das imagens da forma 

como nos aparece a loucura. A mercadoria bate à porta movimentando nossos sentidos e 

nossos afetos. Ela é investida de amor. É o empreendimento de aglutinação da força de 

trabalho e dos meios produtivos pelo qual aspecto algum da vida escapa. É uma imagem do 

desejo, transvestida de humano o que é de mais inumano. Ela se investe de nossos desejos e 

de nossas ilusões, sendo o nervo vital, o sex appeal do inorgânico (Benjamin 1935/2009, p. 

45) a alimentar nossos movimentos, a travar nossa atividade mnemônica, a transmutar de 

sonhos as necessidades de sobrevivência e a abrir espaço para que a Loucura cumpra sem 

destino os desatinos dos desejos humanos. Os livros, o testemunho e a própria condição de 

amar não resiste a moda do momento, é captável pelos tentáculos do modo de vida burguês. 

A memória dos loucos é cifrada e intercambiável nas relações comerciais, pois sabemos que 

esse mal sem perdão é o modo de permanecer no movimento e na circulação da vida nas 

ruas e nas praças da cidade. É uma memória que em seu interior reúne Viramundos, as 

mulheres de Sorocô, a alegoria do Morro das Caveiras com as contradições possíveis dos 

mal-entendidos da história brasileira, a história da loucura institucionalizada, os movimentos 

políticos e econômicos e outros que passaram pelo processo de institucionalização na Cidade 
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dos Loucos. A memória dos loucos capitulada na forma de mercadoria, desvenda a natureza 

capitalista da mesma. Nela, a capitulação se encontra em conflito com o orgânico, unindo 

corpo vivo ao mundo inorgânico e fazendo valer no corpo vivo os direitos do cadáver 

(Benjamin, 1935/2009, p. 45). 

De certa forma, em específico, os relatos e as fotografias da memória dos vencidos 

têm, na capitulação do livro Holocausto brasileiro, a sistematização desses relatos que 

necessitam ser lembrados e, ao mesmo tempo, a condensação dos mesmos enquanto 

conteúdo reportagem a ser negociado no mercado. É nessa forma de conjugar imagens e 

relatos que a memória chega disposta nas técnicas de produção imagética e de registro que 

demarcaram o século XX e continua sua epopeia durante este século. Se a memória dos 

vencidos se torna produto, matéria bruta a ser capitulada seria por que em sua essencialidade 

de casa infernal e feita de breu teria algo a trazer benefícios para a forma-mercadoria? Em 

que ceder e no que resistir? O modo de vida burguês, com sua argúcia e nos seus 

malabarismos necessários, sabe da impossibilidade de a loucura apresentar a sua face nua 

sendo necessária de ser narcotizada na forma-mercadoria para que assim se transmute em 

desejo. Ao escavar os destroços dos prédios antigos da Cidade dos Loucos, das ruas que a 

formam e de suas praças, a mercadoria torna-se o objeto encontrado. O sempre-novo da 

repetição compulsiva da história dos loucos e suas múltiplas faces: mercadoria enquanto 

corpos para serem domesticados na laborterapia, mercadoria enquanto corpos para serem 

vendidos e mercadoria enquanto corpos para serem relatados, destecidos em seus traumas, 

mercadoria-objeto negociável nos vários campos científicos e nas diversas lojas. Essa 

condição se traduz pelos lugares em que falamos da loucura que se manifesta também pelo 

mal que temos de amar a mercadoria. O mal que temos de não deixar a loucura viver por si, 

mas se estruturar no nosso modo de vida, de organização da nossa vida política e econômica.  

A mercadoria é fantasmagórica no sentido de que nela a política se entranha com a 

economia. É a força que com sua forma flexível e multifacetada emite falsos tentáculos e 

insere tudo na lógica do mercado (Matos, 2010). A memória da cidade se mistura com as 

vitrines das lojas, com as salas de negociação, com os locais em que nos reunimos para a 

produção das mercadorias. O flâneur encontra-se nesse mundo, traduzindo esses confrontos 

entre o desejo inconsciente, a pulsão erótica, o amar que cede ao princípio de realidade dos 

produtos dispostos nas lojas e a irracionalidade da loucura que não compreende esse ceder, 

esse amor que vive de engano. Esses confrontos são liberados das ruínas dispostas na rua e 

dos farrapos a se soltarem das mercadorias. O flâneur como o trapeiro recolherá com cuidado 
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e esmero esses fragmentos negociáveis. Com o ‘flâneur’, a intelectualidade encaminha-se 

para o mercado. Como ela pensa, é para olhá-lo, mas na verdade já o faz para encontrar 

um comprador (Benjamin, 1935/2009, p. 47). Essa intelectualidade pode ser traduzida pelos 

bens culturais e documentos produzidos no interior da sociedade e dispostas nos livros, nas 

obras de arte e nas experiências com as técnicas imagéticas no início do século XX. 

Entretanto, pelo fato do flâneur não se encontrar em uma classe econômica determinada e 

de ter a boemia como profissão, ele trai essa dimensão negociável da intelectualidade. O 

flâneur retira do que pouco atrai na sociedade sua condição de amar e de manter a sua 

profunda melancolia desvelando a ambiguidade pela qual se estrutura a nossa relação com 

as coisas cambiáveis. A construção do ambiente urbano se dá pelas imagens do desejo das 

massas em consumir. Sentir-se um habitante da cidade é poder comprar e vender. Na compra, 

temos a manifestação objetiva de nossas carências e expressão interna das necessidades que 

cercam o ambiente urbano. Na venda, alimentamos a ilusão de corresponder os desejos dos 

outros, os desejos de consumir produtos e o que vem compactado e formato nas descrições 

da mercadoria. Compram-se os sonhos das massas e a cidade transfigura as imperfeições do 

produto social, bem como as deficiências da ordem social de produção (Benjamin, 

1935/2009, p. 41) no mercado. Nesse aspecto, a mercadoria se traduz como a mais profunda 

manifestação do inconsciente transpondo de modo imperfeito as práticas coletivas no 

cotidiano. A insatisfação humana não se contenta com os ornamentos a envolvê-la. Embora 

se pretende ser duradoura, ela se esvai na transitividade dos objetos de luxo e na moda que 

rege as estações do ano. As exposições nas lojas são o lugar de manifestação desses 

ornamentos caracterizando o movimento religioso da distração diante das experiências de 

choque que caracterizam o ambiente urbanístico. 

As mercadorias possuem uma dimensão de encanto diante da natureza desencantada 

que cerca as construções, as ruas e as praças. Esse encantamento se dá porque como imagens 

são a tentativa de fusão dos sonhos com a realidade desestabilizando nossos sentidos e nossas 

percepções em vistas de uma curiosidade patológica de possuir as qualidades inerentes a ela 

(Matos, 2010). Ela seja, talvez, o lugar em que se alojam os elementos regredidos da natureza 

desencantada, última morada possível das relações objetivas pelas quais se manifesta o 

encantamento negado pelas máquinas e pelas relações de trabalho presentes nas fábricas. A 

mercadoria se traduz por uma falsa consciência no aspecto de manter a ordem vigente das 

estruturas em que se organiza o mundo burguês. Ela se apresenta na contradição de ser a 

ilusão da potência das classes dominadas em conseguir o estilo de vida burguês com o 
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controle político e econômico dos meios produtivos, mas, ao mesmo tempo, há a frustação 

de que esse projeto é possível somente através da revolução, do rompimento com as relações 

pelas quais a produziram. Nesse sentido, através da mercadoria, ama-se o estilo burguês. 

Porém, trata-se de uma investida frustrante em que os fantasmas da mesma podem somente 

nos revelar as ruínas do trabalho alienado e as catástrofes que cercam a história da civilização 

(Matos, 2010). 

O flâneur, que contempla o inorgânico presente na mercadoria, tem em uma de suas 

últimas viagens a morte, o universo das coisas mortas que se desvela pela falseada 

vivacidade da mercadoria (Benjamin, 1935/2009). É nessa viagem às coisas mortas que ele 

descobre o constitutivo da cidade, libera e potencializa as imagens oníricas presentes no 

ambiente urbano, revelando o novo que pode ser traduzido para além do valor de uso que 

recobre a memória presente na mercadoria. O flâneur tem consciência desses labirintos que 

cercam sua produção e como a sua forma descreve o funcionamento da cidade e os aspectos 

da vida de seus habitantes. É nesse meandro que reside o funcionamento dos produtos 

criados pela imprensa e pelas técnicas imagéticas a invadirem o ambiente urbano. A 

essencialidade da mercadoria encontra-se na investidura sempre-nova das catástrofes temas 

de livro, dos noticiários e das fotografias. A imprensa que herda os valores espirituais de 

épocas remotas da narração o nega diante da necessidade incessante de entretenimento e de 

terrorização necessários para manter o leitor preso à notícia, para consumi-la como uma 

necessidade para a sobrevivência no ambiente urbano. Em um espaço pobre de experiências, 

as múltiplas formas da mercadoria tentam envolver o vazio deixado por essa ruptura abrupta 

com que se cerca o nascimento das cidades e das técnicas. Esse abarcamento não deixa de 

fora as artes e, principalmente, os elementos dispersos da memória, embora demonstrem 

resistências e forças para não se deixarem seduzir pelas relações cambiáveis que cercam o 

mercado. Esses elementos memorialísticos permanecem na fronteira entre a mercadoria e o 

não-mercadológico com novas possibilidades de montagem e de experimentação do que foi 

sucumbido pela modernidade. É no estranhar a capitulação da memória dos vencidos em 

nossos dias e olhando para as dificuldades de reconstrução dos testemunhos das catástrofes 

que pensamos a nossa época. Com Benjamin (1935/2009) sabemos que cada época sonha 

não apenas a próxima, mas ao sonhar, esforça-se para despertar (p. 51). 

Nessa possibilidade do despertar que as mercadorias nos revelam o que de humano 

tem no inumano. E a falsa consciência que traduzem as mercadorias ao mesmo tempo é 

correta no sentido de demonstrar a estruturação fragmentária da realidade (Matos, 1989) 
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sobre a qual não é possível a realização de uma síntese, mas somente revela as contradições 

que cercam e estão reunidas nas imagens sedimentadas da dinamicidade social e dos 

processos de internalização dessa dinamicidade no indivíduo. Diante dessa moldura em que 

se organiza a mercadoria, Marx (1867/1988) afirma que ela é cheia de sutilezas metafísicas 

e de argúcias teológicas (p. 159). É dessa afirmativa de Marx que se fundamenta Benjamin 

para realizar suas análises em relação aos mistérios da mercadoria na formação da cidade e 

do seu cotidiano, envolvendo os vários aspectos da vida e incidindo até mesmo sobre os 

objetos ou sobre os aspectos da vida inicialmente difíceis de serem negociados ou investidos 

de um preço. Essa valoração da mercadoria não é proveniente de seu valor-de-uso, o qual é 

determinativo em sua composição material e na utilidade que possui em satisfazer nossas 

necessidades. As estruturas da mercadoria que se relacionam com a cidade e, 

consequentemente, com a vida dos seus habitantes, entrelaçam-se na dimensão do trabalho 

da produção de riquezas que abastece a cidade e o modo de vida burguês, estruturando-se na 

necessidade de sobrevivência98. Aliás, com a mercadoria há um despertar de outras 

necessidades que vão além do uso das mesmas99. O seu caráter fetichista se fundamenta na 

dimensão da troca das coisas, ou seja, na investida de valor que está além da materialidade 

                                                

98 No texto Teses sobre a necessidade, Adorno (1942/2015) fornece-nos uma visão ampla de como a 

necessidade, antes de ser um preenchimento das condições biológicas, é eminentemente social, sendo que os 

elementos “pulsionais” estão nela contida, ou seja, ela é demarcada pela dominação e pela frustação advindas 

dos processos sociais. Nesse âmbito, Adorno observa como desnecessária a divisão em necessidades básicas e 

supérfluas no sentido de que em toda a sua dinâmica se estrutura a necessidade em manter o controle político 

e econômico que está investido, por exemplo, na mercadoria. É na mercadoria que se criam necessidades e, ao 

mesmo tempo, mais frustrações que incitam no indivíduo a busca por saciar o desejo produzido. É um círculo 
dentro do maquinário de funcionamento da sociedade capitalista que supera as divisões comumente realizadas 

entre necessidade boa ou ruim, superficial ou profunda. Adorno (1942/2015) nos chama a atenção para que se 

compreenda a necessidade como um mecanismo de dominação que ganha relevância no capitalismo tardio, 

inclusive com os produtos decorrentes da indústria do entretenimento. Nesse caso, elas não são estáticas, 

embora a vejamos aparentemente dessa forma por causa da perpetração das práticas de dominação da 

burguesia. Elas variam de acordo com a reestruturação da produção e da geração de novas mercadorias. Nesse 

aspecto, no interior das sociedades capitalistas ocorrem sempre a destruição de necessidades e aparecimento 

de outras inclusive dentro das técnicas imagéticas. Nesse caso, Adorno (1942/2015) provoca-nos a pensar se 

teria uma razão de existir a necessidade midiática dentro de uma sociedade sem classes. Possivelmente as 

necessidades seriam outras e se prefigurariam outros aspectos que incluem o declínio dos produtos culturais 

produzidos pelo capitalismo. Por fim, a postergação da satisfação deve ser lida na perpetuação do sofrimento, 
social e psicológico, que nos mantém condicionados aos interesses pela sobrevivência. A necessidade em muito 

deixou de ser o mote para os processos produtivos, mas sim para o lucro e para a manutenção da dominação. 

Nela se revela o poder da mercadoria. 
99 As mercadorias compõem os circuitos com os quais é possível observar o fenômeno da moda e do 

funcionamento das passagens comerciais dentro da cidade de Paris e das cidades modernas. É nesse ambiente 

que se encontra o flâneur na busca dos indícios perdidos da experiência. Escreve Benjamin (1982/2009, p. 85): 

O comércio e o tráfego são os dois componentes da rua. Ora, nas passagens, o segundo está praticamente 

extinto; o tráfego aí é rudimentar. A passagem é apenas rua lasciva do comércio, só afeita a despertar os 

desejos. Mas como nesta rua os humores deixam de fluir, a mercadoria viceja em suas bordas entremeando 

relações fantásticas como um tecido ulcerado. – O ‘flâneur’ sabota o tráfego. Ele também não é comprador. 

É mercadoria. 
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das coisas e na diferença dos trabalhos realizados. Ela é equacionada pelo valor que se traduz 

mediante o capital, encobrindo cada relação social constituída no trabalho. Se para nós, por 

exemplo, pode ser trivial encontrar um respectivo preço em um livro de memórias, essa 

banalidade é esquisita quando tentamos comparar se aquele valor corresponde ao peso que 

os relatos reunidos possuem. Ou ainda, traduzir o algoritmo utilizado para equacionar os 

seguintes pontos: a) o peso dos relatos; b) as atividades desenvolvidas pelos diversos 

trabalhadores para a confecção do livro; c) o capital necessário para adquirir a mercadoria; 

e, d) esse capital que de certa forma traduz um trabalho realizado pelo comprador. Nesse 

ponto, Marx (1867/1988, p. 171; grifo no original) conclui: 

Se as mercadorias pudessem falar diriam: “Nosso valor-de-uso pode interessar aos 

homens. Não é nosso atributo material. O que nos pertence, como nosso atributo 

material, é nosso valor. Isto é o que demonstra nosso intercâmbio como coisas 

mercantis. Só como valores-de-troca estabelecemos relações umas com as outras”.  

Na mercadoria se encontra a rede complexa que traduz a cidade e a forma como ela 

se relaciona com o seu passado. Ela é central para a leitura das sociedades capitalistas e dos 

fenômenos que cercam as necessidades dessas sociedades. Nesse caráter fetichista, ao imbuir 

de valor a produção mercadológica, ela se desvela como consciência na tentativa de 

equacionar a relação que é traduzível no valor do objeto. Seria possível pensar em algo que 

resiste, que não ceda ao capital? Dentro de suas argúcias, a mercadoria possibilita a 

generalização das trocas, as quais escondem as tensões existentes nas relações sociais e 

possibilita, dentro da cidade, camuflar os conflitos entre as diversas classes que compõem o 

ambiente urbano (Marx, 1867/1988). Ela imita em certo aspecto a realização das 

necessidades humanas, imbuindo-nos de uma gratificação irreal diante do dispêndio gerado 

para a produção das mesmas. Nesse caso, o fetiche acaba por imitar a vida substituindo-a 

por elementos inumanos (Matos, 2010). 

Para Benjamin (1921/2013), a mercadoria revela como o capitalismo se transforma 

em uma religião no aspecto de substituir as práticas totêmicas e rituais antigos em um novo 

culto pela satisfação das necessidades ligada à esfera do consumo compulsivo e à força que 

ela tem para nos atrair para as performances do capital. O capitalismo se traduz por um 

processo de culto permanente demarcado pelo sofrimento imposto pelos próprios processos 

produtivos, sem sonho e sem piedade (p. 21). Ele se sustenta pela dimensão da culpa 

impagável e intangível, pois, ainda que nos movimentemos para expiá-la, nunca a sua 

monstruosa consciência (p. 22) será apagada permanecendo pujante a todo o momento em 

que nos relacionamos com a esfera do consumo nesses termos. Benjamin (1921/2013) 
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conclui que o capitalismo é uma religião sem dogmas e sem teologia no sentido de, em vez 

de trazer a esperança, pelo contrário, esfacela por completo a sociedade, abrindo um hiato 

entre a esfera individual e a esfera social, hiato que mantém a preocupação e a angústia 

intermitente de afugentar os desejos para a esfera da produção. O fetiche da mercadoria 

demonstra a dimensão ampla da culpa abismal que se abre no capitalismo e a necessidade 

em aplacar algo que se renova em cada necessidade gerada pela produção, em cada desejo 

despertado100. 

 Nesse eterno ciclo de repetição que demarca a produção da mercadoria, o passado 

tornar-se artigo para as massas. No tempo em que se constrói vivências para serem 

consumidas, Benjamin (1982/2009) observa-as como cercada por circunstâncias econômicas 

de produção de crises do pensamento evidenciando a recordação como um elemento 

verossímil do fetiche. No objeto do consumo, os traços de sua produção devem ser 

esquecidos. Ele deve dar a impressão de que não foi feito, para não revelar que aquele que 

o vende não o fabricou, mas se apropriou do trabalho nele contido (p. 711).  São nesses 

incidentes da mercadoria que se amortecem os aspectos chocantes que cercam a produção e 

o antepassado das mesmas fazendo com que qualquer elemento que nos dizem de catástrofes 

e do terror sejam investidos por sutilezas metafísicas capazes de serem apaziguados na esfera 

circulante do capital. A mercadoria como algo inumano rouba a alma e o destino (Matos, 

2010, p. 139) do homem na cidade, tornando-se a maior manifestação dos feitos humanos. 

                                                

100 Adorno (1955/2015) chama-nos a atenção sobre o quanto é falsa a separação entre a sociedade e a psique, 

as estruturas que ordena o funcionamento do indivíduo e a sociedade. Esse falseamento não significa, porém, 

uma síntese, uma integração das teorias provenientes da Psicanálise com a Sociologia. Os campos estão 

cindidos e separados, por isso são passíveis de um tensionamento importante para o estudo dos fenômenos 

sociais, da realidade debilitada que eles surgem. Nesse sentido, Freud (1905/1996) oferece-nos contribuições 

na ampliação do funcionamento do fetichismo dentro da configuração atual do indivíduo capitalista. O 

fetichismo corresponde, dentro da sua teoria da sexualidade, à fixação inapropriada a uma determinada parte 

do corpo ou a um objeto que lhe causa prazer ou desejo. Essa fixação coloca-se como meta da realização do 

desejo sexual. A estruturação do fetiche ocorre diante da influência persistente de uma impressão sexual 

recebida, na maioria das vezes, na primeira infância (Freud, 1905/1996, p. 146). Ela nos remete ao nosso 

primeiro amor, ao que se constitui no próprio processo de estruturação da nossa espécie, ao mitológico que 
engendra o nosso passado, remontando-nos as marcas presentes no inconsciente, formadoras do nosso 

pensamento e condicionantes para a nossa ação social. No caso da mercadoria, sua força fetichizante se 

encontra nessas matrizes presentes na constituição do indivíduo. Ela é objeto de fixação sexual resultante dos 

traços mnêmicos deixados pela força dos processos produtivos na constituição do indivíduo. Como resultado, 

o poder de sedução da mercadoria é capaz de mobilizar internamente a força psíquica individual. Essa dinâmica 

é difícil de se libertar e traduz toda a força recalcada pela qual se estruturou a cidade, a indústria de 

entretenimento e da informação com suas mercadorias atrativamente ornamentadas, produtos do último fato 

que virou moda. Nesse aspecto, afirma Benjamin (1982/2009, p. 236), a indústria do entretenimento refina e 

multiplica as variedades do comportamento reativo das massas. Ela as prepara, assim, para serem adestradas 

pelo reclame. A ligação desta indústria com as exposições universais é, portanto, bem fundada. Ela é o lugar 

onde o proletariado como consumidor é, ao mesmo tempo, produto e mercadoria (Benjamin, 1935/2009). 
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Por essa condição é que nela também se encontra uma força reveladora da humanidade, o 

despertar para outras realidades para além do capital. 

No processo de fetichismo ocorre uma inversão ocasionada pela prioridade na forma 

como se estrutura o processo produtivo dentro da sociedade capitalista. Se basicamente 

deveríamos coordenar a criação das mercadorias, o processo acaba sendo invertido no 

sentido de que as mercadorias é que direcionam o processo produtivo. Esse engodo é 

ocasionado pelo próprio processo de alienação do trabalhador e, ao mesmo tempo, pelas 

necessidades de produção, recaindo a ênfase do processo produtivo sobre a produção e não 

sobre quem produz. Nesse caso, 

De acordo com a relação social de produção, que tem validade geral numa 

sociedade de produtores de mercadorias, estes tratam seus produtos como 

mercadorias, isto é, valores, e comparam, sob a aparência material das 

mercadorias, seus trabalhos particulares, convertidos em trabalho humano 

homogêneo. (Marx, 1867/1988, p. 167) 

A supremacia da mercadoria sobre a produção homogeneíza e assujeita o 

trabalhador, tornando-o coisa ou um sujeito reificado. É nesse processo que o trabalhador se 

submete à lógica da mercadoria. Da mesma forma, amplia-se para os objetos e as técnicas 

imagéticas capturáveis e capituladas pela mercadoria, tornando-as coisificadas, reificadas, 

passíveis de serem valoradas de acordo com as normas estruturadas pelo mercado. Ele as 

expressam em partes cambiáveis de acordo com o regimento de funcionamento da 

mercadoria e que podem ser traduzidas pelo espírito que se expressa nos ornamentos das 

cédulas bancárias (Benjamin, 1921/2013, p. 23). 

4.1. MERCADORIA-FETICHE: A REPRODUTIBILIDADE DA MEMÓRIA 

 Para uma compreensão mais ampla da mercadoria e da sua dupla condição de 

fetichismo e de reificação na capitulação da memória, precisamos compreender as situações 

pelas quais a memória entra no campo das reproduções, tornando-se objeto de ornamento 

dentro das sociedades capitalistas. Em certo aspecto, a reprodutibilidade da memória aparece 

na forma como ela se disponibiliza na indústria da informação e, consequentemente, nas 

formas acessíveis para o grande público. Ela se torna sedutora não por sua capacidade 

narrativa, mas por elementos do fetichismo e da reificação presentes na disposição dos 

relatos na sua forma mercadoria, ou seja, no modo como se encontra disponível para 

consumo das grandes massas e se torna objeto a ser circulado nos diversos ambientes 

urbanos. No caso específico da Cidade dos Loucos, sua memória traumática nas formas 

como se dispõe se traduz pelo seu caráter reproduzível que não está estritamente relacionado 
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por uma tentativa de encontrar as dimensões perdidas da narrativa, mas da condição em ser 

exposta massivamente para o grande público. É uma mercadoria passível de ser capitulada 

pelos interesses do capital e do modo burguês em desenraizar a força que tais relatos 

poderiam gerar de transformações sociais. Por isso, é uma memória circulante despossuída 

de afetos reais de indignação, passível apenas de uma compaixão identificatória com o 

sofrimento capaz de manter o espectador na posição resignada de que as tragédias fazem 

parte do desenvolvimento social, assim como as guerras e as políticas totalitárias. Nas 

técnicas imagéticas há a temeridade eminente de um ceder à razão despoetizadora, capaz de 

delimitar o passado pelas equações que se traduzem na relação empobrecida entre o capital 

e o trabalho na impulsividade do consumo privado (Matos, 1989, p. 73). 

Um estranho paradoxo: as pessoas só têm em mente o mais estreito interesse 

privado quando agem, mas ao mesmo tempo são determinadas mais que nunca em 

seu comportamento pelos instintos de massa. E mais que nunca os instintos de 

massa se tornaram desatinados e alheios à vida. Onde o obscuro impulso do animal 

– como o narram inúmeras anedotas – encontra a saída do perigo que se aproxima 

e que ainda parece invisível, ali essa sociedade, da qual cada um tem em mira 

unicamente seu próprio inferior bem-estar, sucumbe, como massa cega, com 

letargia animal, mas sem o letárgico saber dos animais, a cada perigo, mesmo o 

mais próximo, e a diversidade de alvos individuais se torna irrelevante perante a 

identidade das forças determinantes. (Benjamin, 1928/2012, pp. 19-20) 

A disposição mercadológica dos relatos favorece, diante das sutilezas das 

mercadorias de massa, uma alienação das condições pelas quais esses depoimentos 

nasceram. Nossos afetos condescendentes em relação aos relatos do passado podem ser 

reflexo do nosso desejo pela mercadoria e não pelas ruínas do passado que se encontram no 

presente. As capacidades de reprodutibilidade dos relatos expressam essa incógnita entre a 

tentativa de perpetuação de um pseudo bem-estar diante das experiências de catástrofe e o 

que resiste às forças determinantes da mercadoria. 

Benjamin (1935-36/2012) reconhece na teoria de Marx o potencial em antever o 

funcionamento da sociedade e das crises que assolaria o modo burguês de vida. No interior 

do capitalismo se encontram forças capazes de conduzir a sua destruição da mesma forma 

como se declinou um dia a experiência e a narrativa. O modo capitalista encontra-se 

estruturado mediante uma infraestrutura que se dá com o modo produtivo de gerar 

mercadorias demarcadas pelas relações laborais entre o proletariado e os dominadores. Ela 

servirá de fundamento para o funcionamento da superestrutura que envolve o campo político, 

científico e regulamenta a vida social. Importante termos esses pontos bem claros, pois eles 

se intercruzam na mercadoria com a sua potência em influenciar as técnicas de reprodução 

imagética e, consequentemente, as sensibilidades no campo estético e de recepção do 
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passado101. Sobre o aspecto analisado, é possível afirmarmos que essas técnicas ganham 

desenvoltura principalmente pela potencialidade de ampliação das influências da mercadoria 

nos vários âmbitos da vida. É a tentativa do capital de se embrenhar por áreas que resistem 

à sua investida como a arte e os relatos do passado. As técnicas demonstram a necessidade 

do capital em regimentar o campo sensório-perceptivo para que assim o indivíduo se adeque 

por completo às necessidades políticas e econômicas dos dominadores. Dentro dessa 

dimensão, determinadas experiências estéticas se rendem por completo, tornando-se o 

prenúncio de um futuro tecnológico esvaziado de passado, movido pelos interesses 

peremptórios da guerra e das políticas totalitárias. Outras experiências de vanguarda, 

percebendo as sementes de superação do modo produtivo dentro das próprias técnicas 

imagéticas através da experiência de choque, instauram um incômodo perceptivo capaz de 

liberar reações de inconformismo com a estrutura social vigente. Essa dupla possibilidade é 

aprofundada por Benjamim (1930/1986, 1935-36/2012, 1936/2012b) na medida em que 

emite um alerta sobre a apropriação das técnicas de reprodutibilidade pelo campo estético e 

que pode ser ampliada pelas formas como se propagam os relatos e como são organizados 

(Rouanet, 1981). 

As técnicas de reprodutibilidade dos relatos e das vivências não se restringem com a 

efervescência da cidade moderna, suas origens remontam a técnicas utilizadas em períodos 

anteriores ao século XIX com o surgimento da imprensa, das técnicas de xilogravura e na 

modulação das gravuras em chapas metálicas. O diferencial que ocorre, a partir do século 

XIX, é a aceleração dos processos de reprodutibilidade que alcançam os sentidos humanos 

impactando-os na forma de percepção da realidade. Essas técnicas encontram espaço 

fecundo dentro do campo das artes, mas podem ser ampliadas para todos os processos 

comunicativos organizados com o objetivo de tornar a circulação de informações mais 

eficiente dentro do espaço urbano. A primeira modificação significativa nos processos 

perceptivos ocorre com os aspectos relacionados à autenticidade da circulação dos 

conteúdos. Segundo Benjamin (1935-36/2012), a crise com relação à autenticidade dos 

conteúdos está diretamente ligada com a crise da aura. O que é, de fato, a aura? É uma trama 

singular de espaço e tempo: a aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja 

                                                

101 As técnicas imagéticas correspondem à fotografia e ao cinema pelas quais Benjamin (1935-36/2012) 

constrói a sua análise sobre e reprodutibilidade técnica que atinge o campo das artes. Entretanto, pensando na 

discussão da perda da dimensão aurática que é central nesse ensaio, a discussão pode ser ampliada para o 

âmbito da cultura, para as discussões em torno da nossa relação com o tempo que se modifica drasticamente 

com o aparecimento dessas técnicas (Rouanet, 1981). 
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(Benjamin, 1931/2012, p. 108; Benjamin, 1935-36/2012, p. 184). Os conteúdos perdem a 

sua aura na ruptura e nos cortes significativos na transmissão dos mesmos que, por sua vez, 

relacionam-se diretamente às vivências da modernidade e à capacidade produtiva de 

reproduzir imagens que é alavancada com as técnicas imagéticas. Na época da 

reprodutibilidade, essa união é rompida, o que coloca em risco o encapsulamento das 

experiências de uma tradição. A crise aurática é agravada diante de uma cidade em que seus 

habitantes sofrem de amnésia e andam pelas ruas tentando descobrir sinais e signos dos 

tempos perdidos pelo processo de modernização. A falta de uma certeza sobre a 

autenticidade da obra mediante a perda da tradição dificulta descobrir as mensagens e os 

hieróglifos presentes na cultura, das intenções dos processos civilizatórios, dos primórdios 

que nos remonta a uma constituição da natureza (Rouanet, 1981). Lembremo-nos que os 

relatos não possuem a força da narrativa, logo a relação com a verdade e com uma linguagem 

comum se torna escassa. Nesse aspecto, os conteúdos tornam-se vulneráveis e suscetíveis às 

manipulações aleatórias, pois a sua força narrativa cede lugar aos artifícios da mercadoria. 

Ilustrando essa condição, um líder comunitário e tribal guarda a narrativa de uma 

comunidade, o que não significa uma proximidade que possa modificá-la de acordo com 

seus impulsos particulares. Isso é inconcebível, até mesmo porque a tradição coletiva em 

relação ao líder encontra-se em uma proximidade distante, está resguardada pelos 

antepassados em que se compartilham as mesmas origens, mas não é o seu dono (Matos, 

1989). 

A crise aurática nos coloca diante de um posicionamento diferenciado em relação ao 

passado, à tradição, remontando-nos às discussões em torno do declínio da experiência: 

embotamos os afetos ou, diante de tal condição bárbara, reelaboramos os traços culturais 

para além da forma como se constitui em nossos dias. O declínio da aura pode liberar um 

processo redentor do tempo ou cronificar ainda mais nossas vivências, levando-nos a uma 

assimilação pelos interesses das massas (Rouanet, 1981), uma rendição das nossas 

faculdades perceptivas para a repetição homogênea do tempo por uma experiência 

demarcada pelos simulacros dos objetos. Se nos conteúdos artesanais dispostos nas 

expressões sobre o passado há um ritual específico que demarca a nossa relação com os 

mesmos, na reprodutibilidade essa ritualidade é quebrada para dar lugar aos movimentos 

repetitivos das máquinas e das massas (Matos, 1989). A propagação das técnicas imagéticas 

e de todo o maquinário utilizado para a captura da realidade diminui a distância entre o 

público e o produtor, conduzindo ambos para um processo altamente produtivo e vantajoso 



Entre Ruínas e Farrapos: a im/possibilidade da ‘memória dos vencidos’ na Cidade dos Loucos 

Michel de Rezende Costa – PPGPSI/UFSJ – 2017 

 

125 | 

para os interesses de expansão do capital. Diante dessa falta da autenticidade, as experiências 

artísticas e, consequentemente, o nosso contato com o passado varia entre o valor de culto e 

o valor de exposição propiciados pelas nossas percepções e pelos interesses sociais 

envolvidos diante de tais conteúdos (Benjamin, 1935-36/2012). Dentro dessas duas formas 

de valoração, encontramos novamente uma modalidade em que se resguarda a unicidade do 

conteúdo e em outro a movimentação pela curiosidade apática do olhar com a tentativa de 

conferir uma reprodutibilidade para que todos tenham acesso ao que faz sucesso. Nesse 

último, ocorre a aniquilação de conteúdos que não estejam regidos por essa motivação. No 

caso da progressiva entrada do valor de exposição, o que se acompanha no caso da fotografia 

é a aura encontrar seu jazigo último nas imagens de família e na potencialidade política em 

retratar os habitantes do subúrbio das cidades, dos espaços inabitáveis que nos levam 

contemplar outras visões sobre a cidade (Benjamin, 1931/2012). 

A supremacia do valor de exposição demarca profundamente as mudanças nos vários 

campos artísticos e consequentemente nos processos perceptivos. Benjamin enfatiza que a 

construção dos filmes em montagens se fundamentam nas reações das massas. Os afetos 

direcionados do público encontram-se mediados por todo um aparato técnico e industrial que 

não é mais uma relação direta com quem produz os conteúdos. A divisão do trabalho é 

transposta para a forma de produção dos conteúdos imagéticos em que atores, fotógrafos, 

escritores e leitores não possuem uma compreensão sobre o processo produtivo com a 

alienação entre o processo criativo e o consumo dos conteúdos. Essa mediação é mais 

facilmente capitulada na forma de mercadoria, transformando os espectadores em massa 

consumidora. Os afetos são manipulados para que se condicionem aos interesses da indústria 

de entretenimento, transformando as experiências do público em relatos sobre o que sentiram 

ou perceberam diante de tal conteúdo. É o que aparece, também, nas atividades jornalísticas 

e radiofônicas em que os leitores e ouvintes opinam sobre o conteúdo disposto. As máquinas 

e as tecnologias da informação propiciaram com que todos tenham a possibilidade de serem 

captados de acordo com seus interesses (Benjamin, 1935-36/2012), inclusive as técnicas são 

amplamente utilizadas para os interesses políticos de tal forma que em determinado 

momento se fundem o ator e o político, os relatos e os interesses ideológicos em torno da 

reportagem amplamente reproduzida para as massas. 

Sem dúvida, a reprodutibilidade significa um fenômeno característico dos processos 

de democratização no contexto moderno das cidades (Matos, 2010). As massas participantes 

das experiências mediadas pelas técnicas podem se mostrar revolucionárias ou reacionárias 
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em seus posicionamentos políticos. Nos processos de regressão social, a fruição e a atitude 

crítica se dissociam de tal modo que o choque diante das violências cometidas por uma 

determinada situação econômico-política não se traduz por um questionamento diante das 

estruturas políticas que validaram aquele artifício (Benjamin, 1935-36/2012). O encontro 

com os produtos resultantes das técnicas imagéticas metamorfoseadas em mercadoria, 

embora possa produzir emoções repulsivas ou agradáveis, não implica necessariamente um 

posicionamento social além do que pode ser comumente estimulado nas massas. Essa 

constatação, em parte, problematiza as razões de certo imobilismo político diante das 

exposições massivas de ações políticas totalitárias e violentas perpetradas sobre a vida. 

Embora enquanto fruição ocorra a liberação de afetos recalcados, isso não significa 

necessariamente que diante de tais situações o consumidor queira transformações 

substanciais das estruturas econômicas e políticas que estão na envergadura das situações 

relatadas. Em algo análogo, Benjamin (1935-36/2012) traduz no comportamento das massas 

o fato de terem posicionamentos antagônicos quando expostos às imagens e a outras 

expressões estéticas. Suas condutas ora progressistas, ora retrógradas são resultantes dos 

processos perceptivos empregados na leitura das técnicas e que são fáceis de serem 

manipuladas nas mãos hábeis da indústria do entretenimento e da informação. 

Diante do poder exercido pelas máquinas ópticas, Benjamin (1935-36/2012) introduz 

a noção de inconsciente óptico (pp. 204-205)102. A agilidade com que as lentes das máquinas 

possuem de captar a realidade e de transformá-la, distorcendo aspectos, sublimando 

características e metamorfoseando outras características da realidade impactam na percepção 

                                                

102 Na terceira versão, Benjamin (1936/2012a) evidencia as contribuições da teoria freudiana para a 

compreensão do inconsciente óptico, do papel das lentes em captar os lapsos e em explodir com a 

temporalidade do modo de vida burguês, permitindo novas perspectivas a partir das ruínas. Para isso, Benjamin 

cita o escrito de Freud (1901/1996) intitulado Sobre a psicopatologia da vida cotidiana no qual, por meio do 

método psicanalítico, ele aprofunda o entendimento sobre a constituição dos fatos cotidianos e sobre os 

elementos recalcados do passado. Nos lapsos de memória, de escrita, da leitura, nos atos falhos, nos sonhos é 

possível acessar elementos esquecidos e as razões de nossa amnésia. Diante dos mecanismos de recalcamento 

do desejo na vida cotidiana, Freud (1901/1996) indica que o esquecimento talvez tenha se tornado mais 

enigmático do que a lembrança, uma vez que o estudo dos sonhos e dos fenômenos patológicos nos ensinou 
que até mesmo algo que supúnhamos ter esquecido há muito tempo pode reassomar repentinamente na 

consciência (p. 141). Os materiais esquecidos podem ser liberados através dessas experiências simbólicas que 

emergem do inconsciente. Um exemplo são as experiências comumente denominadas como dejà vu, 

experiências cotidianas em que temos a impressão de termos vivenciado antes. Elas correspondem a fantasias 

do inconsciente (p. 261) acionadas diante das múltiplas percepções provenientes do ambiente urbano. O 

material esquecido pode ser deliberado por distorção (alterações das impressões do passado) ou por 

condensação (fusão de elementos latentes dentro do material mnêmico manifesto). Se o esquecimento ocorre 

em decorrência das pressões sociais, do recalcamento a que nos submetemos no processo de formação da nossa 

personalidade, a psicanálise possibilita-nos deliberar o material esquecido. O inconsciente óptico para 

Benjamin (1936/2012a, p. 27) também pode ter essa função importante, pois amplia a visão sobre as coerções 

que regem o nosso cotidiano e é capaz de nos assegurar um campo de ação enorme e insuspeitável! 
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e na ação dos espectadores. Essas deformações provenientes da máquina óptica de produção 

de imagem assemelham-se às dinâmicas realizadas pelo inconsciente pulsional que dá 

origem as formações das neuroses, das psicoses, das alucinações e dos sonhos. Através da 

incidência da luz no conjunto de lentes ópticas, do movimento acelerado de imagens, por 

exemplo, o cinema é capaz de levar as experiências individuais de distorção da realidade e 

a atividade onírica para as coletividades, tornando algo que é privado acessível ao grande 

público. Enquanto essa tecnização se demonstra psicótica no sentido de manipular 

construções subvertidas e manipuláveis no grande público, Benjamin (1935-36/2012) 

também reconhece na produção das psicoses de massa a capacidade de antemão de produção 

de uma criticidade em face ao que está sendo vivenciado no encontro com as mídias. Rouanet 

(1981) verifica, também, a postura ambígua de Benjamin em relação a essas novas 

sensibilidades. Elas podem ser destrutivas para o campo das experiências, provocando 

transformações substanciais diante das catástrofes geradas pela cultura com os riscos de 

posicionamentos totalitários como as estéticas fascistas.  

Enfim, as vivências de massa propiciadas pela capacidade de reprodutibilidade das 

técnicas abrem uma nova época que impacta nossos posicionamentos políticos. Ainda, 

Benjamin (1935-36/2012) observa na arquitetura das cidades elementos óticos e táteis de 

modelação do comportamento das massas. Neles se destacam a dispersão, uma vez que as 

massas não possuem a capacidade em elaborar os múltiplos estímulos recebidos pela 

configuração do ambiente urbano. Essa facilidade na dispersão propicia a superficialidade 

dos processos básicos de atenção. Os elementos de dispersão das arquiteturas também serão 

assimiláveis pelas demais técnicas visuais, auditivas e táteis abrindo no campo político para 

os posicionamentos em que as massas serão utilizadas para a expressão das práticas 

totalitárias sem necessariamente trazer uma real transformação das estruturas sociais. As 

técnicas imagéticas ofuscam a percepção das massas sobre as discrepâncias econômicas de 

empobrecimento a que se submetem conduzindo-as por um processo de estetização maciça 

e compulsória. Essa estetização pode dar uma falsa sensação de que as massas expõem sua 

natureza e expressam os sonhos de um mundo diferente, porém, na verdade, não são capazes 

de despertar mudanças econômicas substanciais. O lugar social é mantido diante da 

aparência de um poder que lhes foi concedido somente para a expressão no âmbito das 

técnicas de produção imagética, mas sem uma transformação substancial na realidade 

política e econômica. 
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As técnicas imagéticas de construção da informação e de outras experiências artísticas 

não residem simplesmente no âmbito das experimentações estéticas, mas na força política 

que possuem103. Os posicionamentos políticos que buscam a pouca ou nenhuma mobilidade 

econômica e social tendem a sustentar a manutenção de uma estética útil para manter o 

controle das massas e a negação de uma transformação real da política predominantes em 

nosso modo produtivo. Porém, tal situação não se traduz como uma rendição completa. No 

caso das experiências artísticas que se fundamentam na quebra da reportagem, na 

desestruturação dos fluxos temporais, na translocação de objetos, no choque mediante o 

confronto entre o tradicional e o cotidiano, na percepção de elementos inconscientes e 

oníricos presentes nos materiais diários, há a liberação de ações políticas diferenciadas. 

Poderíamos dizer que é um liberar a memória para outras experiências que resguardam seu 

potencial revolucionário e de mudança da realidade – a construção de uma sociedade sem 

classes e sem as manobras mercadológicas do modo de vida burguês. Daí, Benjamin observa 

a potencialidade de uma experiência coletiva que nasça da implosão da mercadoria-fetiche 

que mitifica as percepções, da mercadoria-reificadora que retira o poder de organização de 

uma outra sociedade. Eis a estetização da política, como a pratica do fascismo. O 

comunismo responde com a politização da arte (Benjamin, 1935-36/2012, p. 212). 

4.2. ENTRE A POLITIZAÇÃO DA MEMÓRIA E A ESTETIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

O término de A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica apresenta-nos 

os prognósticos da presença das técnicas de reprodução no campo estético. Embora 

antagônicos, os dois prognósticos afirmam sobre as contradições inerentes ao processo da 

reprodutibilidade com o declínio da aura. Uma consequência com ênfase no processo de 

estetização se traduz pela intensificação das técnicas imagéticas nas sensibilidades e na 

percepção. Elas propiciam um adormecimento da ação social, tornando-a domável nas mãos 

das práticas políticas do estado de exceção. Outro desdobramento representa as experiências 

de choque e de confronto com o modo de vida burguês que pode facilitar os processos de 

emancipação e de politização das massas. Ambas as perspectivas são estruturadas de acordo 

                                                

103 Adorno (1955/2015) chama-nos a atenção para o quanto de investimento pulsional a sociedade aplicou na 

construção de todo o aparato tecnológico presente em nossa civilização. Esse investimento demarcado por 

elementos de regressão em decorrência do recalcamento da libido é que possibilitou a técnica e a aplicação da 

mesma aos interesses político-econômicos da sociedade. Inclusive é essa invenção tecnológica que nos deu a 

condição para criar as condições materiais de superação da fome e o sofrimento sem sentido (p. 104). Incluímos 

dentro dessas invenções as técnicas que propiciaram a reprodutibilidade como o surgimento da fotografia, do 

cinema e da imprensa. 
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com os posicionamentos políticos que Benjamin (1935-36/2012) observava como influentes 

e conflitantes na Europa do período de guerras: os fascistas (com a defesa liberal do modo 

de vida burguês) e os comunistas (com a busca por implodir o modo capitalista e conduzir 

as classes populares no controle dos meios produtivos). 

Esses prognósticos, apesar de serem realizados na primeira metade do século XX, 

ainda se encontram válidos, uma vez que o modo de vida burguês continua a se sobrepor 

com a intensificação da exploração do proletariado. A história, nesse caso, não encontrou o 

seu fim, mas permanece na dialética das lutas de classe, nas organizações populares e nos 

arranjos políticos para se manter a exploração do proletariado com a geração infinita de 

riquezas, ou ainda, na potencialidade libertária do testemunho enquanto conciliação com o 

passado (Löwy, 2005). Toda a opressão é justificável com a manipulação dos meios 

comunicativos e midiáticos, com as técnicas de reprodutibilidade e outros recursos que 

ludibriam as classes médias e mesmo o proletariado a tomar consciência de sua exploração, 

a ter um pensamento unidimensional, não imaginando a vida para além da sociedade 

capitalista e das configurações atuais de organização da vida. Ainda são mais agravantes a 

situação e a validade da crítica benjaminiana porque a derrota do nazi-fascismo ao final da 

Segunda Guerra, com o consequente julgamento dos responsáveis por sustentar esse regime 

totalitário, não significa a eliminação desse risco para a sociedade. Pelo contrário, ele sofreu 

uma derrota ilusória, apresentando-se como uma erva daninha dentro das democracias. Sua 

matriz estético-política e científica encontra-se difusa nas diversas práticas sociais presentes 

em nossa sociedade (Seligmann-Silva, 2009), tornando-se um desafio para a construção de 

uma politização da memória, de uma luta contra o esquecimento. 

Uma das características preponderantes das políticas totalitárias é excluir as 

diferenças, ou ainda, se elas apareçam que tenham sua validade somente sobre o fundamento 

único da visão político-econômica vigente que está fundamentada no capital e se plenifica 

na mercadoria. É importante deixar esse ponto claro, pois nele incide o risco de anulação dos 

relatos de catástrofes sustentadas por condutas ideológicas sobre as quais se constroem 

justificativas artístico-científicas de atualização das práticas segregacionistas. Conforme nos 

lembra Seligmann-Silva (2008), na história do pensamento se inter-relacionam as produções 

artísticas, científicas, éticas e econômicas para justificar uma prática política e engendrar 

condutas de exclusão e de manutenção do discurso dos dominadores. No caso da história da 

loucura em Barbacena, por exemplo, a justificativa de surgimento do hospital e de sua 

ampliação se dá por legislações e práticas científicas demarcadas por posicionamentos 
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científicos eugênicos como a doutrina de que determinados tipos sociais são mais suscetíveis 

à doença mental, incluindo os mais pobres, as raças afro-descentes, pessoas que possuem 

histórico de vida desmoralizante, envolvimento com entorpecentes, entre outros, 

demonstrando o potencial de elementos totalitários encobertos em ações de atuação social 

(Magro Filho, 1992; Duarte, 2009; Engel, 2001). Nesse caso, há uma linha tênue que separa 

o cuidado com a prerrogativa de uma rede assistencial nos modelos que foram estruturados 

em Barbacena e as políticas de catástrofe que possuem a sua manifestação nas ações políticas 

totalizantes. Não é difícil, ainda em nossos dias, encontrar esses critérios difusos nas práticas 

científicas e amplamente divulgados dentro dos meios informacionais com a padronização 

de estilos de vida e de condutas sociais. A história da Cidades dos Loucos não se encontra 

ultrapassada e o pensamento que a originou está misturado com as boas intenções políticas, 

incrementadas por práticas denominadas democráticas e cidadãs. 

É nesse entrecruzamento da politização e da estetização da memória dos vencidos 

que nos deparamos com os modos de revelação da sua força atual na medida em que se 

encontra envolta nos riscos de ser capitulável nas formas mercadológicas. O desafio se 

encontra em como manter a sua potência de testemunho e de alerta para os fragmentos do 

passado catastrófico que se anuncia na atualidade. Na insurgência dos fundamentalismos e 

no culto exacerbado do medo e do sacrifício sabemos o quanto é difícil desenvolver uma 

crítica política em torno dessas práticas, uma vez que seu poder de estetização seduz e nos 

induz para o que pensamos tenha que ser o mais correto e adequado o que, na realidade, 

encontra-se em um pensamento totalizante. A modernização dos tratamentos psiquiátricos 

sem uma política de cultivo da memória reproduz as práticas até então rechaçadas como as 

que ocorreram no passado. Benjamin (1930/2012) observa que a exaltação das técnicas e a 

difusão da necessidade de um domínio da natureza, presentes nas teorias do fascismo 

alemão, na verdade esconde um débil esclarecimento em questões morais (p. 63). Naquilo 

que o fascismo traduzia como sua força e seu caráter estetizador, encantando as classes 

populares, nada mais fazia do que afundá-la em uma crise maior, uma dependência que 

potencializa ainda mais preconceitos e sistemas turvos sobre os quais a próxima vítima pode 

ser a que o exalta. Para Benjamin (1930/2012), a estetização da memória desvela-se como 

um noivo que não sabe abraçar a sua amada (p. 67); pensar a Cidade dos Loucos sem o seu 

passado e negligenciando os componentes políticos e estéticos que a fizeram conhecida é 

semelhante aos autores que abraçam mal o pensamento (p. 67). 
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Certamente encontrar com a memória dos vencidos em Barbacena não nos torna, do 

ponto de vista estético, mais ricos ou pobres em monumentos, imagens e descobertas, 

(Benjamin, 1930/2012, p. 68), assim como quem ganha ou perde uma guerra ou quem reúne 

mais ou menos objetos dentro de um arquivo. Um dos traços fundamentais da cultura é a sua 

dimensão memorialística. Isso não significa traduzi-la como arquivo ou em intenso processo 

de musealização (Seligmann-Silva, 2009). Nesses mecanismos, o risco que se corre é 

alimentar uma visão do passado como uma coleção de tesouros e sua riqueza se traduz pela 

quantidade imensa em reunir objetos como se fosse um antiquário a ser adquirido. A 

dimensão politizadora da memória significa resguardá-la na vivacidade documental 

enquanto dubiedade de ser cultura e barbárie e no tensionamento entre o passado e o 

presente. Os documentos são liberados por completo quando se mantém como registros da 

narrativa e não há mais a necessidade de catalogá-los. Sua conservação se dá na fluência da 

narrativa, ou pelo menos dos seus resquícios resistentes em nossos dias (Gagnebin, 2014). 

Referenciar a história da Cidade dos Loucos no âmbito político não se traduz 

necessariamente por construir museus, monumentos, expor o maior número de imagens, 

escrever a história mais chocante ou a reportagem que reproduz fielmente a fala dos internos 

do hospital psiquiátrico. Se pensarmos somente nessa dimensão, incorreremos no risco de 

traduzir essa história somente pelo viés estetizador que mobiliza a curiosidade das massas e 

logo se perde no esquecimento. O passado se rende à ideologia dominante, sequestrada no 

registro terrível dos vencedores da história (Gagnebin, 2014). Não significa que esses 

registros não sejam importantes, mas devem ser problematizados e percebíveis sob a 

perspectiva do mal-estar em que nos encontramos para falar do passado. Devem ser 

reconhecidos em um presente demarcado por estruturas econômicas e políticas que os 

deixam vulneráveis no campo de captura dos retraimentos da mercadoria-fetiche ou da 

submissão da história dos vencidos à mercadoria, tornando-a memória reificada. 

Lembremo-nos que enquanto trabalhamos a dimensão memorialística somente com o 

registro de acordo com os interesses estéticos dos grupos políticos e da indústria da 

informação, corremos o risco de selecionarmos o que deve ser excluído e o que deve ser 

preservado somente para a satisfação cabível de nosso campo perceptivo104, tornando a 

                                                

104 Seligmann-Silva (2008) cita-nos a difícil situação encontrada pelos que vivenciaram o genocídio de Ruanda 

em 1994 ao deparar com o trabalho assistencial de psicólogos, de médicos e de engenheiros que queriam ouvir 

seus traumatismos somente sob o aspecto das suas compreensões. Ouviam o que mais interessava a eles e não 

o que era marcante para o povo. Os agentes humanitários ouviam rapidamente da mesma forma como 

desejavam livrar-se da culpa diante da tragédia ocorrida. 
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memória perecível aos interesses de quem possui o controle político (Seligmann-Silva, 

2009). 

Enquanto a memória se restringe a uma dimensão estética, trabalhamos na lógica do 

que atrai para o sucesso da mercadoria e não na escuta atenta dos relatos que chegam sobre 

as violências sofridas. Opondo-se a essa forma selecionadora dos documentos 

memorialísticos, lembremo-nos da figura do colecionador e do poeta-alegorista. Eles 

encontram nos documentos coletados na cidade, sem inventariá-los, a capacidade de 

potencializar os rastros que estão inerentes e dizem de uma temporalidade discrepante com 

o funcionamento da cidade. Enquanto para o colecionador os documentos produzidos têm 

uma importância vital de propiciar leituras do passado, a cidade trabalha somente com a 

ótica do descartável e do que rapidamente deve ser substituído. A atividade do colecionador 

destaca-se por um posicionamento genuinamente político ao buscar pensar os documentos 

na temporalidade em que foram produzidos – a do nosso tempo atual –, fazendo-nos envolver 

pela capacidade que possuem de auxiliar na compreensão dos conflitos que passamos com 

relação às práticas científicas e às nossas estruturas econômicas excludentes. 

Nesse contexto da reprodutibilidade dos documentos pelas atuais técnicas de 

informação, com a disposição das imagens e dos relatos para o grande público, reafirma-se 

nosso posicionamento de esquecimento do passado. Ele é substituído pelos produtos sempre-

novos da estética midiática105. Benjamin, ao apresentar o poder de capitulação das mídias 

com a sua utilização pelas políticas conservadoras da sociedade, avisa-nos sobre os riscos 

que se encontram tais técnicas, principalmente porque seus produtos se tornam objeto 

negociável nos meios de comunicação de massa (Bolle, 2000). Ele sabe do potencial 

existente nas técnicas imagéticas, na indústria de contos e de relatos como a jornalística, nas 

técnicas radiofônicas o processo de liberação de forças de democratização da memória. 

Entretanto, o que observava no contexto alemão era o aumento tecnológico da informação 

com a concretização do pensamento totalitário. É fundamental ressaltar esse aspecto, pois a 

materialização de uma estética da comunicação torna-se captável por políticas totalitárias. 

No campo da reprodutibilidade das artes, temas como criatividade e gênio, valores eternos 

                                                

105 Importante ressaltar que com a era da informática e a globalização da informação, com a Internet e a web, 

a circulação de relatos ainda ficou mais intensa. Seligmann-Silva (2009; 2008) chama-nos a atenção para a 

web como um rio de ilusão cheio de relatos, de livros, de filmes e de acessos a diversas partes do mundo, mas 

que não significa uma reconciliação com o passado, pelo contrário, abre uma era de hipermnésia e de amnésia 

com a desregulação completa dos nossos sistemas perceptivos e de guardar a tradição. É um rio que leva as 

informações para o aniquilamento total do esquecimento. Não temos capacidade para elaborar a gama de 

informações disponibilizadas na web. 
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e estilo, forma e conteúdo (Benjamin, 1935-36/2012, p. 180) também ocuparam espaço na 

discussão do fascismo, na elaboração de seus programas audiovisuais, na escrita de livros e 

na estruturação da indústria cinematográfica. Da mesma forma, podemos transpor esses 

temas para o campo da memória, pois sabemos que as políticas ufanistas tinham um apreço 

pela sua história, pela performance da epopeia e do drama das lutas passadas. Certamente, o 

contexto nosso é outro e o modo de tentar escrever a história, levando em conta que não 

existe diferença entre fatos maiores ou menores, faz-nos posicionar de um modo diferente 

em relação à história e à memória (Benjamin, 1940/2012). No campo midiático, a 

valorização dos fatos de acordo com o que deve ser mais relevante na nossa ótica sem 

estruturar uma crítica em relação à forma como a memória é disposta pelos recursos 

tecnológicos, coloca-nos em um posicionamento ideológico próximo ao das políticas 

totalitárias e abre-se para a radicalização do negacionismo. Sustenta-se uma desconfiança, 

até a incredulidade, de que tais situações realmente ocorreram, porque é desvantajoso para 

o sistema político sustentar esses malefícios do passado. O passado desacreditado 

transforma-se em elemento fantasioso que ganha nos processos de anistia a equivalência 

entre vencidos e vencedores. Em específico, nos relatos traumáticos, a negação é o desejo 

em querer apagar o passado negando os fatos tremendos que as vítimas querem ao mesmo 

tempo narrar e esquecer (Seligmann-Silva, 2009, p. 279). 

O contexto social e científico na época de Benjamin era demarcado por uma produção 

fecunda nas várias áreas científicas com discussões importantes a respeito da história e dos 

avanços tecnológicos. Essa produção apontava para a promessa de democratização da 

cultura. O resultado, porém, ocorre pela via inversa que é a cultuação da história única do 

nazi-fascismo (Bolle, 2000). Esses fatos revelam-nos as temeridades de construção de uma 

política da memória resguardada na lógica dos meios midiáticos, principalmente na forma 

como está disposta para o grande público com uma glamourização de certos aspectos dos 

fatos em detrimento do potencial revolucionário. A memória-fetiche se torna apta nesse 

contexto, pois ela maquia o mal-estar em confrontar-se com o trauma inserido nas histórias 

de catástrofe e que no fundo abre a ferida das estruturas de barbárie e de violência 

circunscrita no processo civilizatório. A construção de uma estetização da memória ocorre 

com a delimitação de partes dessa história tendo um maior peso para as percepções liberadas 

pelos relatos midiáticos e menor para as experiências históricas. O esquecimento é mais 

vantajoso que a memória. O vazio do que não se tem para contar abre espaço para os 

ornamentos da reprodutibilidade e as futilidades que tornam a memória na forma de 
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mercadoria mais atrativa, porém menos potente em transmitir o passado (Gagnebin, 2014). 

Essa ornamentação encobre o grito que chega do passado e a grande quantidade de 

monumentos e de produtos calam o potencial do testemunho e dos relatos (Seligmann-Silva, 

2008). O processo de estetização e de fluidez ornamental da memória na forma de 

mercadoria provoca uma crise sobre se se deve acreditar nos relatos e nos testemunhos que 

nos chegam por meio das fontes midiáticas. Essa falta de credibilidade se dá no espaço em 

que a força do passado se centra na potência das técnicas de reprodutibilidade e não em si, 

na força do relato (Seligmann-Silva, 2008). A fragilidade criada por essa situação não deixa 

espaço para o silêncio e a elaboração do passado que são processos importantes na 

constituição da memória. A ação social se perde nos ruídos da reprodutibilidade que leva a 

uma indiferenciada relação entre o que é produto da memória e o que foi estetizado para 

atrair o grande público, com a repetição massiva das histórias, sem uma reflexão séria de 

seus condicionantes políticos e econômicos, estas se perpetuam na geração atual de 

memórias, no que recentemente chega ao passado e nos incomoda no presente. 

Entretanto, diante da crise da memória, observamos mais atentamente a sua força 

existente quando se destaca a sua dimensão involuntária, afirmando-nos o quanto perdemos 

com o esquecimento e como a memória estetizada da mercadoria esvai com as nossas 

possibilidades de encontro com o passado. Se hoje são raras as experiências involuntárias, 

nas ruínas das memórias escondem-se esse material potencializado de liberação do passado 

pela ótica das experiências individuais e pela deliberação de relatos mantidos na 

coletividade. No caso das situações de violência e dos massacres empreendidos, a memória, 

enquanto uma dimensão da coletividade, deixa viva nos testemunhos os que morreram e 

foram martirizados em nome de uma condição político-econômica. Afirmamos nesse 

aspecto a importância de que tais situações são marcas resistentes do tempo e o relampejo 

com que esse tipo de memória é liberado possibilita-nos um novo posicionamento político 

demarcado, não pela extensa variedade mercadológica de histórias, mas pela potencialidade 

que tais ruínas possuem em inventar resistências coletivas ao processo coletivo de 

alienação, em vez de reforçá-lo por pequenas soluções privadas do consumo (Gagnebin, 

2009, p. 115). 

Diante desses elementos, adentramo-nos na importância do trauma como cicatriz 

pujante dos processos civilizatórios que nos abrem espaço para pensar a dimensão política 

da memória para o que afirma como ausência, mas não como esquecimento. Trata-se de uma 

ausência que se contrapõe à verborrágica propaganda da memória-fetiche. O trauma não 
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pode ser contido na denotação da palavra, mas nas metáforas e alegorias residentes no 

interior da linguagem humana que é anterior às técnicas de reprodutibilidade. A dimensão 

alegórica da expressão do trauma se traduz como recurso de elaboração da realidade 

complexa e confusa do presente e da nossa relação com o passado. O trauma, como um 

indiciário, não se trata de algo eventual, mas daquilo que traz as marcas indeléveis das 

violências civilizacionais e do escapismo da história perdida (Gagnebin, 2009). Não é 

possível, diante da atual conjuntura, negar a existência do trauma que seria mais uma vez 

um gesto de abrandar a violência que nos chega e de total imobilismo diante dos medos que 

ele nos causa de protestar e de sustentar a utopia de um mundo reconciliado com o passado. 

A politização da memória se revela na identificação das cicatrizes causadas pelas ruínas do 

progresso e da força feroz dos dominadores em querer comprar o nosso silêncio e o nosso 

esquecimento com os ornamentos da memória-mercadoria na sua dubiedade de fetiche e 

reificada. 

4.3. A MEMÓRIA ATRAVÉS DOS LIVROS: O CASO DO HOLOCAUSTO BRASILEIRO 

 Diante das contradições demarcadoras da era da reprodutibilidade técnica com o 

decorrente declínio da aura dos documentos, chegamos à análise do fenômeno do livro 

Holocausto brasileiro, da jornalista Daniela Arbex (2013), publicado pela Geração Editorial. 

O livro retoma as memórias da história de como se estruturou e se desenvolveu o tratamento 

psiquiátrico em Minas Gerais, remontando denúncias realizadas de arbitrariedades e de 

crimes contra os direitos humanos nos anos 70, a indústria organizada em torno da loucura, 

os estigmas em torno da cidade, histórias de internos, de funcionários, de médicos, de 

jornalistas e demais representantes da sociedade com relação à luta pelo fim do Hospital 

Colônia e a tentativa de organizar um serviço humanizado e de reinserção social dos internos 

na sociedade. O livro segue o estilo jornalístico de elaboração de reportagens, sendo que os 

relatos, os diálogos, as fotos tentam fornecer ao leitor um panorama das pessoas que fizeram 

parte dessa história e das marcas que carregam diante dos sofrimentos vivenciados. Parte do 

material imagético foi publicada nos jornais de circulação em que se fizeram as denúncias 

como na Revista O Cruzeiro, ou ainda, no documentário Em nome da razão (Vidigal & 

Ratton, 1979). Outras fotografias foram recentemente tiradas dos personagens das histórias 

fazendo uma contraposição entre o passado e o presente. 

No contexto de publicação de memórias, o livro busca reacender o potencial 

denunciativo dessas memórias, assim como outros livros que remontam histórias de 

sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, da Ditadura Militar, dos campos de 
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concentração, das políticas segregacionistas e dos genocídios. A publicação contempla um 

fenômeno social cercado pela necessidade de reaver o passado ou pelo menos direcionar as 

forças provenientes das memórias que ainda pulsam na atualidade. Ao mesmo tempo em que 

possuem a capacidade de reativar essas forças sociais provenientes das memórias, também 

podem enfraquecê-las diante das necessidades de popularização com a falta de um 

posicionamento político efetivo em relação à história. Enquanto mercadoria, investida de 

fetiche e de seu caráter reificante, a reportagem tem a possibilidade de nos manter 

anestesiados diante das catástrofes que nos chegam do passado, porém, ao possuir em seu 

interior farrapos e ruínas das catástrofes, memórias dos vencidos, possuem um potencial de 

evocar a necessidade de uma mudança histórica. Esse aspecto fica bem atrofiado no relato 

devido aos contornos que o livro-reportagem ganha em trabalhar com a necessidade de 

reconstruir o passado tal e qual como é, não como nos aparece quando evoca a necessidade 

em sustentar os relatos em dados numéricos e em determinados personagens sem uma 

exposição contextual do panorama político-econômico. Embora saibamos que ao se voltar 

para o grande público esses elementos pudessem ser pouco atrativos ou que descaracterizaria 

o trabalho de uma reportagem, a escolha por não os apresentar tende a compor uma reflexão 

das catástrofes como um apêndice do processo civilizatório, não como algo inerente na 

forma como constitui nossa necessidade pela sobrevivência. Esse sintoma social não é 

restrito ao livro. É frequentemente acoplado ao modo de referenciar as histórias de catástrofe. 

Contudo, ela é míope na proposição em ser uma reflexão crítica do passado, reforçando os 

aspectos com relação a uma disposição do leitor em dispersar afetos e percepções sobre a 

necessidade de mudanças. 

Embaixo do título do livro evoca-se o seguinte enunciado: Genocídio: 60 mil mortos 

no maior hospício do Brasil. Será uma constante no livro os dados quantitativos: As que não 

podiam pagar pela internação, mais de 80%, eram consideradas indigentes (Arbex, 2013, 

p. 29); [...] ofereceu cada corpo por 1 milhão (cerca de R$364 nos dias atuais) (Arbex, 2013, 

p. 74); entre 4 e 19 de novembro de 1970, foram enviados para a Faculdade de Medicina de 

Valença quarenta e cinco cadáveres [...] (Arbex, 2013, p. 77) entre outros que procuram 

fornecer a dimensão da catástrofe ocorrida, sendo um recurso argumentativo para impactar 

o leitor sobre a grande dimensão e a crueldade dos crimes ocorridos. A pergunta que 

apresentamos, diante das cifras numéricas, é se apenas um tivesse morrido teria uma 

repercussão e seria considerado um genocídio? Ou qual a necessidade de sustentar a tragédia 

em números? Dentro do processo de sensibilização, os números fornecem uma visão da 
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hecatombe ocorrida e torna-se comparável a outras tragédias de grande magnitude que 

demarcam a história brasileira e mundial. O argumento, na tentativa de reconstruir o passado, 

nos leva a problematizar seu efeito estético em se ater aos aspectos da aberração ocorrida, 

cindindo-a dos perigos que nos atinge pela atual organização social. Parte dessas limitações 

podem ser sustentadas pela forma como os meios de reprodutibilidade evocam a história 

voltada para as massas e relaciona-se com a conformação do mercado editorial aos princípios 

de popularização das histórias e aos perfis de leitores voltados para os produtos de consumo 

de massa. 

Benjamin (1932/1986), no texto Dois tipos de popularização, em que discute formas 

de receptividade para o grande público do texto teatral dentro dos processos radiofônicos, 

expõe pontos importantes sobre o fenômeno da popularização. Ela se traduz como um 

produto derivado (p. 85) da relação entre os que pensam os produtos e os que o consomem, 

sendo que o saber decorrente de seu interior é de segunda mão (p. 85). Nesse texto, Benjamin 

(1932/1986) traça dois estilos de popularização: um demarcado pelo fácil conhecimento e 

eliminação dos elementos que exigem do leitor um maior processo reflexivo; o outro, um 

saber que se volta para o público e cria a construção do conhecimento em si que cativa ao 

mesmo tempo o especialista e o leigo, embora por razões diferentes (p. 86). O primeiro estilo 

parece sobrepor ao segundo, sendo que os processos de estetização do relato tendem a retirar 

a vivacidade do saber, exigência que é acentuada pelos processos midiáticos para o sucesso 

da mercadoria, para manter o leitor preso ao livro-reportagem e que identifique o sucesso 

das histórias ali reunidas. 

Em certo aspecto, o livro tem a intenção de não apagar a memória no presente e de 

evocar as marcas das situações vivenciadas para os dias atuais como o abandono por parte 

do Estado das famílias que possuem usuários de crack; a confluência com outros fatos como 

Carandiru, Candelária e o extermínio das populações mais pobres (Arbex, 2013). Na época 

de seu lançamento, o livro reativou as discussões em torno da história da Cidade dos Loucos 

e vários programas televisivos foram realizados, como exposto no capítulo anterior. Outros 

projetos midiáticos se concretizaram e retomaram pontos levantados pelo livro sempre na 

perspectiva de destacar alguns profissionais e alguns internos. Observa-se um modo 

característico de contar a história ressaltando esses pontos que provocam reações no leitor e 

transforma o livro em um fenômeno voltado para as massas, realçando os aspectos de 

democratização da informação e sua construção em um tipo de documento voltado para nos 

lembrar e reafirmar os esquecidos da história. Diante da Cidade dos Loucos, o livro coloca-
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se como um marco para retratar a memória do Hospital Colônia. Ao total, são 14 capítulos 

e o encadeamento das histórias nos mostra em cada um o horror vivenciado pelos relatados, 

suas conquistas, dificuldades encontradas, o término trágico ou a tentativa de superações. O 

livro ressalta como todos nós, participantes da loucura, tendemos a construí-la em um 

dualismo maniqueísta (os atingidos pela história da Cidade dos Loucos e os que se 

encontram ilesos) que nos dificulta a identificar o quanto que somos demarcados pelas 

contradições econômico-políticas inerentes a essa história. Existem dualidades inerentes à 

dialética histórica e que é difícil de identificá-las restritamente em suas cisões ou em 

artifícios de síntese. 

É na complexidade das relações sociais e no emergir das suas histórias que os 

testemunhos devem ser potencializados como vestígios das dominações e resistência dos que 

foram dominados. Esses vestígios que são as ruínas da Cidade dos Loucos têm a capacidade 

de dinamizar as memórias reunidas no livro. Contudo, elas se perdem no modo como o livro 

articula os polos – os que condenam as atrocidades cometidas e os que querem a sua 

perpetuação. Um exemplo, é o episódio dos que desejam a mudança e os que querem a 

continuidade dos manicômios. Na passagem em que transcreve os posicionamentos do poeta 

Ferreira Gullar e do presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Walter Ferreira 

de Oliveira, evidenciam-se os dualismos sem tocar sobre os aspectos sociais de constituição 

da loucura, o quanto que a formatação social se relaciona com a dificuldade em lidar com as 

diferenças e a transformação legal não representa em si uma compreensão ampliada da 

sociedade do fenômeno da loucura. O posicionamento do poeta, embora possa nos conduzir 

como leitor a uma indignação, em certo aspecto, toca questões arraigadas com relação à 

loucura, pontos de debate que precisam ser permanentemente ativados, até mesmo porque 

as situações que conduziram a loucura aos processos de hospitalização ainda não estão 

superadas. 

Estamos em um processo de reforma psiquiátrica que não representa a abolição da 

escravidão do doente mental (Arbex, 2013, p. 229). Pelo contrário, outras formas de 

escravidão são modernizadas no enrijecimento de tratamentos farmacológicos ou 

psicoterapêuticos. Ainda não vivemos uma revolução psiquiátrica ou de destituição da 

Psicologia, da Psiquiatria e de outros campos que cindem indivíduo e sociedade. Essa 

permanece nos sonhos de Viramundo e da mãe e das filhas de Sorocô, mas não é capaz de 

nos despertar para um posicionamento diferenciado em relação à loucura. Na atual 

conjuntura, o silenciamento da discussão é um risco para a memória dos vencidos, uma vez 
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que um posicionamento regredido se dá pela indiferença, pela atuação política de anulação 

de diferenças palpitantes em nossa estrutura social. Elas existem, mas estão camufladas em 

visões pseudodemocráticas de superação de situações do passado. Se a reforma psiquiátrica 

é importante para derrubar os muros dos manicômios, o perigo está em levantarmos outros 

muros e ainda isolar a loucura nos aspectos em que ela apresenta uma ameaça à conjuntura 

atual. Não se trata de realizar a luta entre o velho e o novo (Arbex, 2013, p. 221), mas das 

estruturas unidimensionais que justificavam a existência e o funcionamento do Hospital 

Colônia, que se metamorfoseiam e mostram o poder do velho nas atuais configurações da 

sociedade que comercializa cadáveres, matam os loucos e encarcera os desviantes sociais. 

O remeter à memória dos vencidos não representa o fim da loucura como mercadoria 

de lucro ou o término da exploração do sofrimento humano com objetivos mercadológicos 

(Arbex, 2013, p. 229). Pelo contrário, negar esse aspecto dentro de uma sociedade capitalista 

é permanecer cego diante da capacidade que temos de comercializar e de criar mercadorias 

inclusive com materiais anteriormente negados, mas que se convertem em determinadas 

épocas objetos da moda. A memória dos vencidos é continuamente esquecida pelo triunfo 

do dominador mediante a sua captura pelos processos de reprodutibilidade e disponibilidade 

como objeto de consumo individual. Se um dos capítulos do livro é o Tributo às vítimas 

(Arbex 2013, p. 233), esse não se dá somente pela forma de uma homenagem aos que 

sofreram. Ele se mostra por novas formas de capitulação e consequente investida reificante 

e de fetiche que tornam a memória em mercadoria para ser consumida por todos. Esse tributo 

insere-se como forma negociável voltada para o grande público, mas também para o próprio 

louco que tem de capitalizar – vender e comprar – a sua própria memória. Embora tal 

dimensão não apareça devido aos processos de alienação do trabalho e das relações sociais, 

ela demarca a forma como se organiza o processo produtivo que culmina com a mercadoria 

e todos os processos de negociação atrelados ao consumo compulsivo. 

Outro aspecto organizativo encontra-se na dificuldade em movimentar os polos 

individuais e coletivos dos testemunhos, dando ênfase ao primeiro em prejuízo do segundo. 

Os relatos tendem a valorizar a história como o movimento de alguns personagens isolados, 

mas sem influências de concepções culturais e de posicionamentos políticos. Novamente, 

retornamos com o risco de tomar a história na constituição de fatos mais importantes que 

outros. A legião de nomes, de pessoas que compõem a catástrofe e o movimento de rever 

essa situação histórica fica aglutinada no empreendimento de alguns. É um modo de escrever 

história que corresponde selecionar as memórias como algo que possui valor somente na 
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seletividade das percepções individuais e não na tentativa de reconstruir uma coletividade 

que, de certa forma, remeteria essa história à uma experiência da humanidade. A confiança 

arbitrária na força da história nos indivíduos tende a reforçar os afetos regredidos em relação 

ao sofrimento humano, potencializando a manipulação de identificações em relação às 

memórias e identificando um heroísmo de alguns personagens, mas que nos mantêm 

distantes de uma reflexão sobre a constituição dos processos de sofrimento e de decaimento 

da experiência nos relatos modernos com atitudes formatadas em relação às situações de 

catástrofe, tais como quantificar o sofrimento e comparar analogicamente situações que 

possuem peculiaridades em si mesmas. 

As fotografias expostas no livro evocam outra forma de escrita dentro do livro. 

Também como ruínas conseguem despertar um último recanto da experiência aurática, do 

passado vivaz que transcende os aspectos da própria técnica, da captura pela máquina com 

a sua falta de entre-olhares e da sua capitulação nas fixações mercadológicas. A fotografia 

traz na imagem dos rostos, na disposição dos corpos, dos objetos e dos ambientes – 

impressos em rolos de filme de 35 mm (Arbex, 2013, p. 170) – as potencialidades latentes 

de uma transformação do presente que se amortiza com a planificação das técnicas em 

relação aos interesses das mídias e da indústria da informação. Esse fenômeno de captura da 

imagem fotográfica não se restringe ao tempo atual, mas remonta às origens da utilização da 

reprodutibilidade nos finais do século XIX e sua composição na circulação das reportagens 

nos meios impressos como os periódicos, as revistas e os livros. As fotografias escrevem as 

tragédias humanas, os relatos difíceis de serem confrontados com a história da Cidade dos 

Loucos e, consequentemente, da história das ciências. O risco de “fazer as coisas se 

aproximarem” de nós, ou antes, das massas, é uma tendência tão apaixonada do homem 

contemporâneo quanto a superação do caráter único de cada situação por meio da 

reprodução (Benjamin, 1931/2012, p. 108; grifo no original). Se o fetiche pela cópia invade 

a mídia e a ciência, a fotografia possui um caráter, conforme ressalta Agamben (2005/2007), 

de juízo final. Ainda há um resquício do que se mantém distante da mercadoria circulante no 

centro da Cidade dos Loucos. Esse potencial escatológico é capaz de invocar as forças 

angélicas e demoníacas presentes no gesto do fotógrafo e no que está sendo escrito por 

imagens que são as histórias dos testemunhos de catástrofes. Ele traz uma reviravolta no anjo 

da história e nos remonta à força secreta proveniente das ruínas e dos farrapos que se 

contrapõem ao progresso. É a pequena teologia que ainda precisa de fazer o último 

movimento nos processos históricos e na caótica modernidade. Embora a reprodutibilidade 
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demarca o fim da experiência e a intensificação da estetização, o potencial de choque político 

das fotografias se dá pelo que o olhar do fotografado nos dirige: 

Trata-se de uma exigência: o sujeito fotografado exige algo de nós. Prezo 

especialmente o conceito de exigência, que não deve ser confundido com uma 

necessidade factual. Mesmo que a pessoa fotografada fosse hoje completamente 

esquecida, mesmo que seu nome fosse apagado para sempre da memória dos 

homens, mesmo assim, apesar disso – ou melhor, precisamente por isso – aquela 

pessoa, aquele rosto exigem o seu nome, exigem que não sejam esquecidos. 

(Agamben, 2005/2007, p. 29) 

É essa tarefa do não esquecimento político que permanece latente em Holocausto 

brasileiro e em outras publicações em torno da história da Cidade dos Loucos. O que emerge 

nas entrelinhas e para-além da construção do relato é a necessidade de recolhimento dessa 

memória na necessidade de uma apocatastásis. Enquanto mercadoria e produto cultural, ela 

permanece adormecida. Movimentação tímida e medrosa diante dos entraves da mercadoria 

que se cruza entre a politização ou a estetização da memória. Sabemos que ganha contornos 

de necessidade para os nossos dias, porém é uma transmissão empobrecida de uma realidade 

empobrecida (Crochík, 1998). Acomodados diante da necessidade produtiva e do 

movimento laboral que realizamos, tais situações não permitem que nos dediquemos a outras 

tarefas como ter um olhar diferente para o que nos chega como memória dos vencidos. 

Porém, podemos mais. A própria condição das técnicas imagéticas e da mercadoria 

denunciam isso. É preciso um rompimento que se investe de contornos de um desafio que 

corresponde a saber se desorientar na cidade (Benjamin, 1932-34/2012). Retirar-se da ordem 

da mercadoria. Essa questão inscreve-se na necessidade de uma historiografia da memória 

que não se mantém presa a um insipiente recobrar do passado, mas de desenvolver 

movimentos para o não esquecimento da Cidade dos Loucos, de não apagar os testemunhos 

das constelações da história. História que também diz de nossa alma (psyché). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Resíduo 

De tudo ficou um pouco 
Do meu medo. Do teu asco. 

Dos gritos gagos. Da rosa 

ficou um pouco 

[...] 

Mas de tudo, terrível, fica um pouco, 

e sob as ondas ritmadas 

e sob as nuvens e os ventos 

e sob as pontes e sob os túneis 

e sob as labaredas e sob o sarcasmo 

e sob a gosma e sob o vômito 

e sob o soluço, o cárcere, o esquecido 

e sob os espetáculos e sob a morte escarlate 
e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes 

e sob tu mesmo e sob teus pés já duros 

e sob os gonzos da família e da classe, 

fica sempre um pouco de tudo. 

Às vezes um botão. Às vezes um rato. 

Carlos Drummond de Andrade 

  

Os resíduos da Cidade dos Loucos fulguram na imagética noite escura da 

modernidade sobre a qual dormimos alimentados por nossos sonhos e por nossos pesadelos 

sobre a alegórica imagem da caveira. A desolação vivaz e a esperança mortífera se 

entrecruzam. Os resíduos, enquanto elementos das ruínas e dos farrapos, são produtos 

internalizados de nossas frustrações e do forte processo de recalcamento sobre o qual nos 

submetemos para se manter incluídos dentro dos processos sociais. Esses resíduos são 

depósitos das ruínas e dos farrapos da história, produto das lutas de classe, objetos rejeitados 

do empreendimento malsucedido da modernidade. Dentro dessas ruínas se encontra a 

loucura, sobre a qual a modernidade procurou se esquivar deliberando artifícios e técnicas 

para diferenciá-la da razão. Contudo, quanto mais os processos históricos a tentavam manter 

distante dos ideais civilizatórios, mais ela se mostrava uma moradora voraz desses ideais, 

demonstrando a superficialidade dos mesmos e o quanto a modernidade recai em 

procedimentos distantes da vida. Conforme nos lembra Bretas (2008), há um parentesco 

entre a loucura e os materiais oníricos dos modernos. Eles se alimentam de uma proximidade 

assustadora, tanto que a maior parte do tempo se preocupam em manter a loucura distante 

de seus procedimentos racionais. No entanto, ela acusa a razão com o seu parentesco 
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próximo, mediante a própria produção onírica que nos embala na noite moderna. Freud 

(1900/1996, p. 124-125; grifo no original) escreve: 

Kant escreve em algum ponto de sua obra [1764]: “O louco é um sonhador 

acordado”. Krauss [1859, 270] declara que “a insanidade é um sonho sonhado 

enquanto os sentidos estão despertos”. Schopenhauer [1862, 1, 246] chama os 

sonhos de loucura breve e a loucura de sonho longo. Hagen [1846, 812] descreve 

o delírio como uma vida onírica que é induzida não pelo sonho, mas pela doença. 

Wundt [1878, 662] escreve: “Nós mesmos, de fato, podemos experimentar nos 

sonhos quase todos os fenômenos encontrados nos manicômios”. 

A loucura que esteve na borda, no desvio, nos revela o que sobrevive diante da tarefa 

da razão em expulsá-la da vida administrada na cidade e das intenções produtivas do capital. 

Isso não a coloca como um problema menos importante para os ideais civilizatórios. Pelo 

contrário, ela os atormenta constantemente e permanece como desvio dentro do campo de 

produção das ciências psicológicas que se sustentam por nossos interesses regredidos. A 

memória dos loucos resiste como um pouco de tudo diante dos espetáculos mortíferos de 

capitulação pelas formas de consumo individual e pelas histórias obtusas que buscam retirar 

a sua potencialidade em questionar os nossos mecanismos pela sobrevivência. A loucura na 

proximidade com o onírico nos alerta sobre a possibilidade de captura dos sonhos pelas 

políticas totalitárias e por técnicas de despersonalização do campo sensório-perceptivo dos 

indivíduos (Bretas, 2008). Como memória dos vencidos, a loucura exige um despertar. 

A loucura é acessível como ruínas e como farrapos que se pregam nas constelações 

da história e permanecem cicatrizadas na alma humana. É difícil desconsiderar a sua 

existência, ela está sob as pontes e sob os túneis, sob as ruas de Barbacena e de outras cidades 

modernas se revestindo de uma estranheza próxima e familiar, pois se encontra envolta para 

a finalidade sobre a qual os nossos afetos são dirigidos e as nossas pulsões se enganam na 

busca pela satisfação dos nossos desejos. A loucura se direciona na contemplação apática 

da mercadoria, produto cultural por excelência, documento revestido de barbárie, de trabalho 

alienado, mas dos sonhos de emancipação. É o amor compulsivo e inculcado nas pessoas 

(Adorno, 1955/2015, p. 78) que investe de amor os objetos cambiáveis nos mercados. A 

mercadoria, com suas sutilezas, nos seduz para o consumo das ruínas da história. Nela se 

entrecruzam resíduos de nós mesmos, nossas memórias involuntárias com as memórias 

traumáticas e vestígios da morte de outros. A ocupação dessas memórias na forma de 

mercadoria e de bens culturais se coloca como um falso movimento pragmático de andar 

pela Cidade dos Loucos e de fazer justiça a sua história. Por mais antinômico que pareça, é 

nessa movimentação que transparece a justa consciência, o hiato entre nossas ações sociais 

e nossos desejos escondidos na alma. Conforme nos lembra Adorno (1955/2015, p. 75), a 
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falsa consciência é ao mesmo tempo correta: vida interna e vida externa estão cindidas uma 

da outra. Muito se perdeu ao longo do processo civilizatório, muito de sacrifício teve de ser 

empreendido para que pudéssemos ter certa adaptação das faculdades mnemônicas para 

responder ao projeto da modernidade, à perda da experiência e à capacidade de narrar. 

Como foi trabalhado ao longo dos capítulos, são esses resíduos que nos possibilitam 

articular os pontos apresentados e formar uma imagem em que se acessa a memória dos 

vencidos. Essa imagem dialética, consequência do processo do despertar, brota dos 

entroncamentos e percalços do mal-estar do que se constitui como história natural e do afeto 

melancolizado que é latente às vivências do homem moderno. As dificuldades de acesso em 

torno da memória dos vencidos só podem ser desvencilhadas quando confrontamos os 

elementos: a constituição do espaço urbano com suas forças vitais e mecanismos de 

submissão de determinadas classes aos interesses dos que detém os meios produtivos; o 

declínio da experiência que culmina com a impossibilidade da narrativa e a exposição 

massiva às experiências de choque; e, por fim, o passado sendo capturado na forma 

comerciável com um desenvolvimento potencial da memória-mercadoria no campo das 

técnicas e dos processos informacionais. Não podemos tratá-los como relação causal, pois, 

por exemplo, não encontraremos uma explicação plausível da crise da experiência somente 

pela perspectiva da constituição do espaço urbano. Mas, são pontos que ao serem 

confrontados possibilitam-nos uma visão mais ampla da modernidade e sua conformação 

nas estruturas básicas e constitutivas do indivíduo. São processos que nos mantêm alienados 

diante do passado e da produção de memórias, peças fundamentais para uma compreensão 

ampla sobre a perda das capacidades mnemônicas, da intensificação de processos amnésicos 

ou hipermnésicos e da nossa incapacidade de absorver a grande produção documental que 

demarca os nossos dias. Contudo, tais formas são negociáveis em nossas estruturas 

mercadológicas no formato de produtos, de objetos compráveis e de programas utilizados 

para que não nos sintamos excluídos dos meios sociais (Seligmann-Silva, 2009). 

Nesse ponto, a imagem que se articula da possibilidade de acesso à memória dos 

vencidos está na bárbara e cultural mercadoria e para além dela. Se hoje a mercadoria 

transparece com toda a sua força dentro das relações sociais e consegue circular no grande 

público, ao mesmo tempo nos leva a pensar o que não é possível ceder, o que é possível não 

esquecer, mas que em si ultrapasse as necessidades de comemoração e de celebração da 

memória como necessidade de consumo. A verdade que se desvela nesse empreendimento 

coloca-se como a morte da intenção (Benjamin, 1928/1984, p. 58).  
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Revestidos como personagens do drama barroco, somos príncipes e cortesões na 

égide do mercado; ora agimos como tiranos na exigência em lutar para a manutenção do 

consumo, ora almejamos revoluções e transformações significativas que vão para além das 

reformas, para longe de outras formas que correm o risco de serem capturadas pelas 

necessidades sociais do capital. Nesses processos, somos amadores e pouco ágeis para andar 

nos mercados. Não conseguimos perceber como o poeta as alegorias que nos possibilitam 

dar uma guinada diferente na história, os resíduos depositados no Morro da Caveira capazes 

de barrar o vento estrondoso que amedronta e assusta o anjo da história. Esse um pouco do 

tempo que é capaz de deliberar a história para além das reafirmações compulsivas do 

consumo. É uma reação para que o poder não esteja refém das nossas necessidades 

sacrificantes de satisfação pela forma-mercadoria, mas sim pelas histórias que não podem 

ser esquecidas. Sabemos que é possível, alimentamos essa distopia, pois ainda não temos a 

capacidade de acionar as forças sociais capazes de realizar uma transformação significativa 

para além dos ideais mercadológicos e deliberar o passado com sua riqueza de memórias e 

de narrativas que atualmente encontram-se recalcadas. Elas são apenas produtos de nossos 

sonhos, mas que precisamos de despertar. 

Se, na era moderna, nossas relações sociais se traduzem pelos sonhos que impactam 

nossa visão de mundo através de um onírico fundamentado pelos ideais do modo produtivo, 

a atividade de despertar pela via do não-esquecimento se transpõe como uma revolução 

copernicana em relação ao passado da Cidade dos Loucos: 

[...] considerava-se como o ponto fixo “o ocorrido” e conferia-se ao presente o 

esforço de se aproximar, tateante, do conhecimento desse ponto fixo. Agora esta 

relação deve ser investida, e o ocorrido, torna-se a reviravolta dialética, o irromper 

da consciência desperta. (Benjamin, 1982/ 2009, p. 434; grifo no original). 

Movimentados por certa melancolia, o despertar da memória, o qual é trapaceado 

pela astúcia da mercadoria, foi amputado pelas arquiteturas da cidade, pelos acinzentados 

aspectos das ruas e pelas negociações mercadológicas. É o espaço onde se encontram as 

experiências da loucura. Se o louco, na lógica do mercado e nos processos produtivos, é 

colocado como um cidadão de segunda categoria, sua memória aproxima-se do presente, 

reafirmando o horror perene que nos atinge o esquecimento com relação às catástrofes do 

passado. Essa aproximação ocorre, necessariamente, pelas construções da informação, dos 

relatos jornalísticos, da popularização das histórias dos enlouquecidos, das invisíveis formas 

imperfeitas e monadológicas, em como tais histórias atingem nosso campo perceptivo. Tudo 

o que podemos oferecer nos relatos que nos chegam desses processos civilizatórios são o 
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que os nossos sentidos deficientes e a nossa precária percepção conseguem realizar em uma 

imprudente síntese. Nesse processo, destacamos que há a sustentação de uma relação com 

as memórias, em especial, com as reunidas na Cidade dos Loucos, edificadas por esse amor 

que é o mesmo direcionado para as mercadorias e o que nos fez erigir cidades, justificar 

guerras e fundamentar as relações comerciáveis. É esse movimento pulsional que desvela a 

necessidade dos relatos vigentes dentro dos empreendimentos comunicativos. É o lugar em 

que ocupam as produções apresentadas neste trabalho, em especial, o livro-reportagem 

Holocausto brasileiro (Arbex, 2013). 

 Se identificamos as limitações dessas manifestações de acesso à memória, é porque 

sabemos que elas se mostram insatisfatórias e incompletas. Não devemos nos contentar com 

essas formas circulantes dos relatos, mas perceber as potencialidades presentes nas 

memórias para além dos investimentos dos meios comunicativos e das necessidades de dar 

voz aos esquecidos dentro de nossos precários processos democráticos de inclusão dos 

excluídos. Como ouvintes de memórias traumáticas em uma realidade debilitada, a tarefa do 

não-esquecimento dessas memórias, mesmo envoltas pelos caracteres mercadológicos, se dá 

pela problematização do declínio da experiência (Erfahrung) e pelo reconhecimento de que 

há a existência desse abismo entre o que é testemunhado e a nossa tarefa de confronto em 

relação ao passado. Quando o reconhecimento não existe, torna-se impossível favorecer um 

lugar para as memórias que não estejam demarcadas pelo nosso movimento de classificação 

ou de estereotipia, de colocar o outro em nossas categorias. A diferenciação que possibilita 

um resgate da memória se torna difícil diante do declínio da narrativa, o espaço de 

massificação proposto pela forma-mercadoria realiza esse processo de modo inconcluso e 

bastante deficitário diante do valor que as mercadorias possuem para nos desvelar o presente. 

Em certo aspecto, é a percepção desses problemas que nos possibilitou delimitar as 

condições para o acesso à memória e conferi-las um lugar importante de composição do 

ambiente urbano. Se as estruturas da cidade e os relatos circulantes são organizados para 

atender as demandas produtivas e as formas de organização do trabalho, os espaços urbanos 

nos dão uma compreensão da importância da memória dos vencidos, principalmente pela 

ausência que as tornam visíveis no fluxo intermitente que demarca o funcionamento desse 

espaço. É esse curso que demarca as construções historiográficas em torno do pretenso 

progresso e se traduz pelo conturbado e globalizado tempo moderno com seus excessos de 

estímulos, com suas necessidades gigantescas de arquivos e minúsculas capacidades de 

elaboração dos mesmos conteúdos disponibilizados por parte de quem ouve. Essa ausência 
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não é pela falta de resíduos ou pela inexistência das ruínas, mas principalmente porque a sua 

inscrição dentro de uma ideologia do progresso e abalizada pela mercadoria, transforma-a 

em objetos fantasmagóricos de repetição do sempre-novo na modernidade (Benjamin, 

1939/2009). 

A condição de salvação dessa memória ocorre através do reconhecimento dessas 

formas como incompletas e na condição, por outro lado, de serem as ruínas produzidas pelas 

catástrofes que assolam os vencidos, exigindo de quem tem acesso a elas o manejo de alguém 

que encontra nos elementos alegóricos o mapa de condução pela cidade e, simultaneamente, 

a cartografia de um novo tempo e de um novo espaço. Esse se dá não com o inchaço das 

forças produtivas no miúdo ambiente reservado às classes proletárias e aos demais – como 

os loucos – que subjugam suas sobrevivências às necessidades produtivas no espaço urbano, 

mas na possibilidade em liberalizar as memórias de acordo com as manifestações poéticas 

da vida como o andar de Viramundo e o canto libertador das mulheres de Sorocô. Esses 

personagens, de certa forma, são raízes fincadas na Cidade dos Loucos e possuem as 

potencialidades alegóricas de liberação da memória. O mentecapto Viramundo e a estória de 

Sorocô assemelham-se às alegorias baudelairianas. Elas contêm traços da violência que era 

necessária para demolir a fachada harmoniosa do mundo que o cercava (Benjamin, 

1982/2009, p. 374). Viramundo e Sorocô são as antíteses assumidas pela memória dos 

vencidos diante da faceta inorgânica da mercadoria que se investe do orgulho do trabalho 

alienado, assim como dos ideais de beleza, de racionalidade e de potência dos produtos 

culturais que adentram os espaços domésticos da casa demonstrando-nos as paixões que não 

podemos viver, a vida que se esvai com a cultura dominante. Essas marcas de frustração, 

denunciadas pelos relatos memorialísticos dos vencidos, em confronto com o empreendido 

sonho de concretização de uma vida melhor, que chegaria com a modernidade e com o ideal 

de uma história com a superação progressiva das catástrofes e das violências, transparece 

em nossa impotência e no malogro que constitui as estruturas individuais da faculdade 

mnemônica. Como nos lembra Adorno (1955/2015, p. 111), as experiências de impotência 

real são tudo, exceto irracionais; nem mesmo propriamente psicológicas. Somente elas 

permitem a esperança de uma resistência contra o sistema social, em vez de ser mais uma 

vez incorporados pelos seres humanos. Viramundo e a estória de Sorocô são as resistências 

assumidas e a sobrevivência ao modo produtivo capitalista. O Morro da Caveira, com toda 

a sua força alegórica, faz transparecer a força que vem do passado, o sonho pelo clamor por 

liberdade que ascende da falha arquitetura da história da Cidade dos Loucos. É essa mesma 
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potencialidade da memória dos vencidos que nos chega na forma estranhada de ruínas e de 

farrapos. Compreender as limitações inerentes no modo como elas nos chegam e sustentar 

certo inconformismo ou dúvida sobre a captura dessas formas pelos meios produtivos nos 

mantêm em um estado de alerta diante da ameaça de sua utilização pelas técnicas imagéticas, 

as quais podem ser apropriadas pelas projeções das nossas percepções fantasmagóricas em 

torno da mercadoria. 

 Pensar essas dimensões da memória por dentro de mecanismos psicológicos 

ensimesmados e abstraídos das mediações sociais significa manter em suspenso a 

compreensão de que a formação dos processos subjetivos, que são de interesse de estudo da 

Psicologia, possui formatação significativa pelos processos de interiorização da sociedade e 

da infrutífera condição do indivíduo em se diferenciar do meio social (Crochík, 1998). 

Vimos que as experiências de choque demarcadoras de formação do nosso campo perceptivo 

e consequentemente da faculdade mnemônica encontram-se limitadas e demarcadas por 

limiares condizentes com o nosso processo de socialização, que se traduz nessa pesquisa nas 

disposições de acesso à memória e de sua apropriação no campo das relações produtivas. O 

indivíduo que se encontra incapacitado ou limitado em perceber os aspectos inerentes a uma 

produção social da memória, de desenvolver uma escuta testemunhal das catástrofes com 

consequente processo de envolvimento político e transformação das fontes originárias dos 

processos de atrofia, ressalta os aspectos presentes na sociedade que o mantém preso a 

determinada estrutura, dificultando um movimento histórico diferenciado. Parte desse 

processo é englobado com a força imperiosa presente na memória-mercadoria que possui 

um caráter envolvente com relação à captura de nossos afetos e de nossos desejos em relação 

aos relatos dos sobreviventes do Hospital Colônia de Barbacena e de outros manicômios. 

Esse ponto, talvez, abra-nos um espaço de contar e de recontar a história da loucura mediante 

a disposição da memória dos mesmos dentro do nosso modo produtivo, mas também nas 

possibilidades em ultrapassar as atuais estruturas econômicas e políticas. 

A liberação das faculdades mnemônicas para a construção de um processo histórico 

diferenciado encontra-se na possibilidade de uma reação violenta manifesta dentro dos 

processos de constituição da alegoria que nada mais é que uma proteção a esses 

procedimentos de choque. Essa contrarreação é traduzida por Benjamin (1982/2009) com a 

constatação de que o poeta dentro do espaço urbano se sente distante. No caso de Baudelaire, 

para se conseguir apreender a potencialidade alegórica inerente aos processos sociais e 

explorar toda a força presente nesse material, faz-se necessário tratar os fenômenos 
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cotidianos que demarcam o moderno espaço urbano como objeto de conquista. Toda 

intimidade com as coisas é estranha à intenção alegórica. Tocar as coisas significa para 

ela: violentá-las. Reconhecê-las significa transpassá-las com o olhar (Benjamin, 

1982/2009, p. 381). Esse transpassar se traduz pela aproximação da atmosfera envolvente da 

mercadoria e conseguir arrancar de seu interior o que foi capturado, as alegorias reunidas em 

seu interior. A poética de Viramundo, de Sorocô e de suas mulheres tenta ser capturada por 

essas formas mercadológicas. É no interior dessas configurações que os personagens 

literários possuem a capacidade de explodir e de reagir contra a fetichização e a reificação 

da mercadoria. Esse movimento violento de extrair a custosa alegoria presente em seu 

interior, possibilita-nos um resgate potencial das memórias e sua força política que pode ser 

traduzida pelo resgate da força histórica presente no Morro da Caveira, a qual não sucumbe 

aos processos de estetização que ornamenta os objetos mercadológicos. Essa condição 

insere-se como um desafio, pois faz-nos lidar com a desilusão de que a mercadoria por si 

não basta. A memória-mercadoria é a porção em que corremos o risco de uma perda com o 

passado, transformando apenas em objeto de contemplação de uma época distante e 

insignificativa para o nosso tempo. Como ela é imbuída de fetiche e dos nossos desejos, a 

contrarreação dos processos poéticos e de não-sistematização das memórias transforma-se 

em antídoto para que o seu recolhimento não a torne presa fácil de ser inventariada. É esse 

processo poético de aproximação da memória com a poética que a torna movimento de não-

esquecimento e a concretiza como um agir científico que não se fundamenta pelo caráter 

museológico ou o mesmo que caracteriza as produções de massa. É nessa dimensão que ela 

está apta a colocar o real no lugar da ilusão (Benjamin, 1931/2016, p. 27). 

Diante desses desafios que cercam o processo mercadológico atrelado aos 

mecanismos informacionais, retornamos dois textos de Benjamin, Politização da 

inteligência (1930/1986) e Dois tipos de popularidade (1932/1986), que nos ajudam na 

elaboração de uma política da memória fundamentada em uma crítica contundente sobre 

esses meios para a divulgação dos ideais burgueses e, por outro, enquanto desafio em que se 

apresentam na elaboração de estratégias de modo que a informação nutra certa proximidade 

com o saber, seja um espaço colaborativo de emancipação e de transformação significativa 

da sociedade. Sabemos que essa última condição se torna difícil principalmente pelos 

antagônicos e complexos traços históricos de configuração da reprodutibilidade, porém não 

é uma tarefa impossível até mesmo porque as técnicas imagéticas e outras invenções 

comunicativas podem se revelar potenciais em uma revolução estética com novas 
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experiências perceptivas consequentes da dialética do choque (Bolle, 2000). Elas estão 

presentes nas correntes de vanguarda surrealista e dadaísta ao desmontar o lugar-comum dos 

objetos (Benjamin, 1929/2012b; 1934/2012) e são a promessa de quebra da montagem 

fundamentada nas formas de organização da divisão social do trabalho alienado (Benjamin, 

1935-36/2012). Esse rompimento possibilita uma nova práxis diante da crise aurática que 

favoreça as forças materiais e do trabalho para um processo criativo de transformar as 

vivências em experiências políticas e de ocupação do espaço público com uma coletividade 

contraposta aos mecanismos massificadores do capitalismo, em especial, os que ocorrem na 

industrialização. Por outro lado, esse ponto pede uma atenção maior por se mostrar bastante 

perigoso, a disposição das intervenções informacionais diante da realidade de choques, de 

torsão dos elementos perceptivos pelas técnicas imagéticas e de circulação da informação 

podem conduzir às práticas de negação da própria memória e do passado, o que nos torna 

vulneráveis a posicionamentos totalitários de negação das diferenças. Eles, na verdade, são 

os mesmos posicionamentos que um dia conduziram a loucura para manicômios e 

construíram os terrores da Cidade dos Loucos. Nesse caso, nos alerta Adorno (1955/2015), 

o objetivamente verdadeiro (p. 99), em que se constitui a realidade debilitada e que nos 

denuncia os mecanismos recalcados aplicados na estruturação da técnica, é substituído pelo 

subjetivamente falso (p. 99), que envolve as nossas atenções em relação a querer mudar o 

passado sem uma percepção cuidadosa dos relatos que nos vem através da memória dos 

vencidos. Esses, na verdade, são silenciados e esquecidos diante da comunicação ruidosa e 

do excesso de ornamentos sufocantes sobre a verdade que temos dificuldade de ouvir, assim 

como a urgência em enfrentar as consequências dos processos civilizatórios. A forma como 

se estrutura a crítica aos meios comunicativos e na análise aqui empreendida se traduz como 

resposta ao que está colocado na mercadoria, pelo oposto que corresponde o acesso à 

memória que se funda na atividade do colecionador, do trapeiro, daquele que recolhe os 

resíduos e os restos da sociedade. 

A crítica parece solitária diante do movimento uníssono da sociedade que pensa ser 

satisfatória a movimentação de explorar a memória nos moldes ocupados nos meios 

comunicativos. Realmente, a sua função será de um descontentamento e uma prática de 

desmancha-prazeres. Esse posicionamento não se traduz por um lugar de julgamento das 

técnicas imagéticas e dos meios de informação como os vilões da história. Pelo contrário, 

são as formas circulantes possíveis de sobrevivência da memória, do lugar sobre o qual pode 

ainda nos chamar a atenção. Contudo, pela crítica e pelos movimentos característicos dos 
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próprios marginalizados da esfera produtiva e das bordas entre a razão e a loucura, outros 

lugares para a memória são possíveis. Embora se pense que a forma mais justa corresponda 

trazer essa memória como produtos culturais, é preciso se atentar para uma tarefa primordial 

de posicionamento político: a tarefa da crítica e a função daquele que a faz é de ser na 

madrugada da noite moderna um catador de lixo. Ele com sua vara espeta os trapos e 

farrapos da linguagem para jogá-los, resmungando, meio emburrado, meio bêbado, na sua 

carreta (Benjamin, 1930/1986, p. 120) e utilizá-los consequentemente para a movimentação 

do presente como algo que acaba de nos tocar, e fixa-los é tarefa da recordação (Benjamin, 

1982/2009, p. 433). 

Nesse sentido, o papel da crítica em relação às formas de apropriação da memória 

pelos meios tecnológicos possibilita pensar a crise aurática e, consequentemente, a 

intensificação dos processos de estetização demonstrando a possibilidade de superação 

dessas mesmas condições pelas próprias relações de produção com a estruturação da história 

mediante a imagem dialética que as caracteriza (Benjamin, 1982/2009). As experiências do 

homem moderno procuram uma negação do passado pelo mote repetitivo do sempre-novo, 

o qual nada mais é do que uma repetição neurótica do ocorrido (Benjamin, 1938/1985b). A 

quebra dessa movimentação só é possível quando arrancamos os fatos de seu fluxo histórico 

e, na dimensão alegórica, quando estes são capazes de deliberar a força que vem do passado 

por meio das memórias. A diferença de posicionamento sobre o passado da modernidade e 

do que propõe Benjamin com as imagens dialéticas encontra-se em não ceder para a farsa 

unidimensional de explicar o passado somente como um contínuo, mas na necessidade de 

identificá-lo em suas contradições. São essas imagens que devem nutrir o resgate 

memorialístico e ser transposto na leitura dos documentos históricos compostos por relatos, 

por fotografias e por outras fontes imagéticas que possuem como eixo os mecanismos 

envolvidos no inconsciente óptico das máquinas (Rouanet, 1981). Elas são fontes de 

condução do flâneur pelos labirintos da cidade com seus cosmos linguísticos, com suas 

múltiplas experiências de fetiche e de volúpias reunidas na mercadoria e em várias vivências 

marginais revestidas com nossas necessidades capitalistas, mas que transgridem a 

compulsão do consumo (Benjamin, 1982/2009). O despertar para a leitura diferenciada das 

memórias possibilita-nos um posicionamento histórico que desperte para a descoberta das 

complexas relações que demarcam esse labirinto cheio de sonhos e de horrores como 

testemunhamos na Cidade dos Loucos. 
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 Enfim, lançamos perspectivas reflexivas com a problematização de aspectos 

referentes ao acesso à memória dos vencidos que podem ser traduzidas pela complexa 

mercadoria e suas possibilidades de ultrapassamento, sustentando um lugar em que se 

pretenda pelo menos pensar uma possibilidade de não ser cooptada pela mesma ou pelo 

menos não se tornar presa tão fácil. Diversas leituras são possíveis de serem feitas e novas 

críticas em relação ao modo como a cultura ascende a esses farrapos e a essas ruínas 

oferecem-nos a ênfase em outros aspectos políticos em relação à circulação dessas memórias 

no espaço da noite do drama barroco-moderno. Como no resíduo do poeta Carlos 

Drummond de Andrade (1985/2002), que abre essas considerações finais, o que nos resta 

pontuar é que de tudo ficou um pouco / Do meu medo. Do teu asco. / Dos gritos gagos. É 

essa a possibilidade redentora, estranha e invisível de acesso à memória dos vencidos na 

Cidade dos Loucos. Memória dos outros e memória de nós mesmos. 
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