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Resumo 

 

Este artigo busca problematizar, ainda que de maneira muito inicial, a imperatividade da 

narrativa ideológica do progresso fundamentada na historiografia arquivística tradicional, 

aquela dotada de arquitetura temporal linear, positivista, reformista e centralizadora, no 

contexto da Belle Époque parisiense. Para tanto, suscita as controvérsias inerentes aos 

cenários de representação e representatividade pouco plurais que se desenharam no 

sustento de um arcabouço imagético de caráter totalitário, cujas âncoras se fincaram na 

produção e no consumo de um capital simbólico comunicacional pré-determinado e 

naturalizado: a figura do citadino e a ambiência do espírito urbano. 

 

Palavras-chave: representação; imaginário; progresso; cidade; Belle Époque. 

 

Introdução 

Considerando válida a premissa de François Hartog (2001: 8) sobre o “regime de 

historicidade presentista”, os usos políticos do passado assumem papel fundamental numa 

arquitetura temporal não-linear, carente de métodos e sistematização de imagens de 

estruturas políticas de resistência e contra-hegemonia. Constrói-se um “passado que não 

passa”, um presente com “desejo de memória” e um futuro aprisionado sem novos 

projetos: “é a necessidade, por exemplo, de se construir, no agora, uma imagem de nação 

que soe coerente, gratificante, enraizada ou reenraizada, que olhe para o futuro a partir da 

mobilização de recursos oferecidos pelo passado” (tradução livre3). Falamos, portanto, 

dos modos de ressignificação, apropriação, (des)legitimação, silenciamento, 

simplificação, deformação e distorção de narrativas, memórias coletivas e individuais na 

e pela opinião pública, que nos conduzem a manipulações da história contemporânea de 

acordo com interesses particulares e releituras de eventos passados organizados por 

critérios de visibilidade.  

“O contemporâneo é um imperativo” (HARTOG, 2001: 20), condição que 

aproxima profundamente os lugares de saber e ação de historiadores e jornalistas, assim 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ, bolsista CNPq. E-mail: janine.justen@gmail.com.  
3 Do original: “la necessite, par exemple, de construire une image de la nation qui soit cohérence, gratificante, 

enracinée ou réenracinée, tournée vers l´avenir ou traditionnelle, à partir de la mobilisation des ressources offertes 

par le passé”. 
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como de sociólogos, juristas e cientistas políticos: julgamos o hoje direta ou 

indiretamente, real ou metaforicamente e imprimimos aos nossos pareceres lugares de 

memória e distinção. A memória se dilata até se transformar em obstrução: um excesso 

de memória é também um excesso de conformismo, uma saturação que faz obstáculo ao 

julgamento e à crítica, privatizando experiências e produzindo narrativas cada vez mais 

fragmentadas. “O esquecimento não é analisado somente em relação à dominação 

colonial ou neocolonial. Ele faz sentido também para o conjunto da humanidade quando 

é realizado por um traço característico da lógica neoliberal” (BASCHET apud HARTOG, 

2001: 63, tradução livre4). A tirania de um presente perpétuo, fundada na dominação pelo 

esquecimento do passado e na negação de um futuro de potencial transformador, é o que 

se pretende combater, aqui, nas esferas da comunicação, da produção e do consumo da 

informação.  

A ideia de intervir para limpar, de intervir para replanejar, de relançar uma suposta 

atividade econômica e social inexistente ou precária de áreas deterioradas pela pobreza e 

pela falta de oportunidade é retomada, com frequência, nas grandes cidades em momentos 

de crise. Basta olharmos com um pouco mais de cuidado para a formação de consciências 

impulsionada por estímulos diários de uma opinião pública que cria situações de exclusão 

e especulação, convertendo espaços privilegiados remanescentes e degradados em 

espaços de consumo de uma classe social específica e ascendente, sob o mesmo discurso 

longínquo de modernização e progresso.  

Os direitos à propriedade privada eram reafirmados contra o poder do Estado já 

com força significativa em 1850 na cidade de Paris, momento em que o barão Haussmann 

assume a gestão administrativa do território. Não à toa, as negociações com o capital de 

iniciativa individual, particularmente de banqueiros e grupos de médio e grande porte de 

setores industriais de bens de base e consumo, tornam-se imperativas e o poder público 

passa a defender, como moeda de conciliação, a ideologia do livre mercado. Criou-se uma 

cidade partida: de um lado, a “população civilizada”, culta e bem aparentada; de outro, 

os “animais selvagens, bestas fedorentas e venenosas (...), monstros do coração e os 

aleijados de espírito” (HARVEY, 2015: 373). Uma cidade onde pareceres como esse 

começaram a ocupar lugar cativo nas publicações de jornais e revistas de alta circulação. 

A imprensa popular se disseminava e as imagens, sobretudo aquelas provenientes das 

                                                 
4 Do original: “L’oubli n’est pas seulement analysé em relation avec la domination coloniale ou néocoloniale; il prend 

sens aussei pour l’ensemble de l’humanité, dès lors qu’il est tenu pour um trait caractéristique de la logique 

néolibérale”. 
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ilustrações, ganhavam lugar de destaque nas páginas diárias. O trabalhador era 

costumeiramente o “outro” da representação, retratado como uma ameaça bárbara e 

configurava-se alvo de escárnio, abandono e aniquilamento. A violação e o interdito 

permitiam matar para criar, silenciar para falar, esquecer para lembrar: “a burguesia 

construiu imagens e representações que fundamentavam a criação de seu próprio terror 

preventivo contra a outra Paris” (HARVEY, 2015: 373). 

Normalmente retratada como uma mulher, a cidade de Paris trazia consigo todas 

as dores e amores de um universo feminino temido e bestializado simultaneamente. 

Associada à Revolução Liberal de julho de 1830 pela célebre pintura romântica de Eugène 

Delacroix, “A Liberdade guiando o povo” (imagem 1), a representação ideal do 

imaginário francês, que concede à cidade a centralização de sua animosidade e 

racionalidade, pode aparecer também de maneira contraposta, visceral e, por que não, 

quase catastrófica (imagem 2). 

 

 

 

No primeiro quadro, a referência é clara: o Estado Moderno francês supera (e 

desmonta) os resquícios do Antigo Regime encarnado no contexto por Carlos X, sucessor 

de Luís XVIII, e, mais uma vez, a burguesia triunfa, evocando muitos elementos 

alegóricos da própria Revolução Burguesa de 1789. A mulher parcialmente desnuda de 

Delacroix é, então, a representação máxima do empoderamento desta nova lógica de vida, 

do valor-trabalho, da mais-valia e das relações produção-consumo, e assume papel de 

virada de página na história de um povo sufocado pela exploração parasitária da nobreza 

feudal. A liberdade de escolhas. A liberdade de concorrência. A liberdade de culto. A 

liberdade de formação e mobilidade social. Mas a questão que lateja é: liberdade para 

quem? A bandeira, o azul, o branco e o vermelho, e a arma em riste simbolizam luta e 

vitória, mas vitória de apenas um grupo à torto generalizado em detrimento de uma 

À esquerda, imagem 1. À direita, imagem 2. Fonte: Brown University Library. 
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pluralidade de ocupações e identidades. A mulher simboliza a fertilidade de um novo 

tempo, a abertura e a possibilidade de construir sentidos outros, agora nitidamente de um 

Estado laico, vigiado e meritocrático, que já não aqueles esgotados por falidos impérios 

medievais – mas ainda brutalmente desiguais. Os homens que a acompanham, 

subalternos, dão voz àqueles que, voluntariamente, entendem o risco como única 

alternativa possível. Representam, mais uma vez, o novo; são a juventude burguesa que 

chega para conquistar terreno e libertar uma França aprisionada em seus próprios 

fantasmas de resquícios feudais. 

No segundo quadro, tudo muda de figura, principalmente a mulher (ou melhor, a 

cidade). A caricatura de Edmont Morin enfatiza a invasiva e destrutiva natureza da 

modernidade no que toca à cidade de Paris e seus habitantes, em especial os mais pobres, 

alvos fáceis e constantes das remoções forçadas arquitetadas por Haussmann. Sob o título 

de “Paris invadida por demolidores”, a imagem traz uma perspectiva inversa sobre o 

feminino, assim como sobre todo o contexto das reformas urbanas arbitrárias e do 

imperativo do progresso. A mulher, aqui, não apresenta limites de contorno claros, já que 

se perde e se mistura ao seu entorno caoticamente. Parece ser engolida por uma onda de 

terras, homens operários, ferramentas e nebulosidade. Sem bom prognóstico, o feminino 

de rosto pouco ou nada expressivo remete ao cansaço, à violação e à subserviência. 

Apesar de, em tamanho, ser monstruosamente maior que os seus interventores, a mulher 

gorda, disforme e sem esperança já não luta mais contra aqueles que parecem dominar 

seu ventre e seu tórax – justamente os lugares cativos das ânimas platônicas do corpo, 

das emoções, dos afetos, dos instintos e dos impulsos. A racionalidade, no entanto, 

representada pela cabeça, ainda não fora abalada diretamente, mas segue como que sem 

inventividade, projetos ou grandes causas. Um corpo... que agoniza a morte em vida.  

Feita essa comparação, nos parecem evidentes as razões pelas quais boa parte da 

memória oficial francesa repete, de diferentes maneiras e entonações, o mesmo discurso 

da epopeia burguesa. Ou pelo menos, de acordo com Philippe Joutard (2015: 189), essa 

arquitetura de memória se deu de maneira continuada até estourar sua data de validade na 

queda do Muro de Berlim, em 1989: “A queda do comunismo europeu marca 

verdadeiramente o fim da ideologia do progresso e, portanto, do regime de historicidade 

dominante desde a Revolução Francesa onde o futuro comandava presente e passado”5. 

                                                 
5 Do original: “La chute du communisme européen marque véritablement la fin de l’idéologie du progrès, et donc du 

régime d’historicité dominant depuis la Révolution française où l’avenir commandait présent et passé”. 
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É o fenômeno que uma corrente significativa de historiadores franceses de esquerda, 

dentre os quais Joutard se destaca junto a Henry Rousso, Éric Conan, Todorov e outros, 

vêm chamando de tirania da memória. Há ali induzido, desta forma, ainda que 

mascarado, um processo de reconhecimento imposto pelas instâncias do poder normativo, 

que nos estimulam muito mais a associarmos, por exemplo, a glória e o glamour fabricado 

dessa nova e imponente Paris à representação de Delacroix do que à decadência descrita 

por Morin: é o “esquecimento de ocultação” (JOUTARD, 2007: 223), de ordem 

voluntária e, em larga medida, anti-perturbador de uma imagem intocada que se tem ou 

que se quer eternizar para si ou um grupo. 

Ao mesmo tempo em que Paris se torna objeto de desejo e, por sua fetichização, 

necessariamente de consumo local e global, matéria, coisa dura, torna-se também 

romance, abstração e imaginário, numa mistura um tanto quanto promíscua, vezes cruel, 

entre mito e realidade. Os “mitos da modernidade” (HARVEY, 2015), que indicam uma 

ruptura radical com o passado e uma proposta de superação pelo ideal de progresso, são 

construídos social, política e economicamente por grupos de características e interesses 

particulares mantenedores de um certo poderio técnico, de persuasão e penetração popular 

através da opinião pública nada triviais, mas ainda assim naturalizados com frequência. 

As grandes obras de infraestrutura, embelezamento e limpeza urbana têm alvos 

certos para além de muros, redes de iluminação e calçadas estreitas: os pobres e, em sua 

maioria, negros. Longe de se balizarem pacífica e democraticamente, as medidas são 

autoritárias, traumáticas e, grosso modo, perpétuas, sobretudo no imaginário dessas novas 

ambiências. O fetiche é, então, endereçado e restrito. Para as instâncias do poder e do 

discurso hegemônico, existe uma necessidade real e pulsante de deslegitimação dos 

movimentos de resistência: deve-se provar que tudo aquilo que havia antes era 

irrelevante, sejam as referências animadas ou não. Um processo de destruição de 

memórias e identidades, de silenciamento e esvaziamento de narrativas de luta, de 

afastamento e aniquilação das condições de acesso, uso e garantia da terra, dos serviços 

e da concentração desses segmentos sociais inferiorizados nas regiões centrais, palco 

agora de esforços civilizatórios. 

 

Imagem, imaginário e representação 

Para os estudiosos da História da Arte, as caricaturas políticas de Honoré Daumier 

(1808-1879) retratam bem a transitoriedade e os conflitos de uma celebração epocal que 
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engole os rastros da miséria e trata de dispersar todas as testemunhas. Emblemática pelas 

circunstâncias em que se insere e às quais denuncia, Gargantua (1831), em referência ao 

livro homônimo de François Rabelais6, evidencia o braço forte do Estado francês ainda 

no Antigo Regime e as tensões permanentes entre censura e liberdade de imprensa no que 

tangem os veículos de leitura crítica e direta, de oposição às instâncias governamentais e 

de privilégios sociais (imagem 3). Condenado à prisão por incitação à desordem e 

desacato à autoridade em regime de desobediência civil, o ilustrador representa as 

ameaças da politização da arte para os ditadores da ordem. Neste contexto, a noção de 

espaço público ganha corpo e a mídia se assume como um lugar político (ABELÈS, 

1983), essencialmente de disputa de verdades. 

 

 

Na imagem, o homem gordo, e propositalmente desproporcional em escala 

aumentada, representa a Corte. Tem roupas e acessórios característicos da nobreza como 

a peruca, a meia branca comprida, os sapatos de ponta fina, o detalhe de babados na 

camisa e o próprio trono. O homem assume posição de anfitrião, como se sentado à 

cabeceira de uma grande mesa sobre a qual oferece um banquete, mas um banquete para 

si e nada mais. Sua grande gargantua devora os alimentos, claro, no entanto são os 

desejos, os direitos, as oportunidades, os rostos e as vozes que Daumier quer salientar, 

todos igualmente devorados – brutalmente devorados. É o grotesco quem protagoniza a 

sátira, reivindicando a formação de sujeitos e sujeições deliberadamente não-oficiais, 

                                                 
6 Neste livro, Rabelais intensifica e aperfeiçoa sátiras e reflexões sobre a sua época (1494-1553), apresentando uma 

profunda meditação sobre o homem renascentista. As grandes marcas de sua obra são a carnavalização e o realismo 

grotesco. 

Imagem 3: Gargantua, Honoré Daumier. Fonte: Projeto “L’histoire par l’image”. 
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exteriores à Igreja e ao Estado. Para Bakhtin (2010), o grotesco faz o mundo aproximar-

se do homem, corporificando-o e reintegrando-o numa espécie de regeneração pela 

transgressão no que o autor chamou de “livre excentricidade das imagens” (p.36). 

Na outra ponta, à direita da ilustração, os anônimos. Numerosos. Alguns 

incontestavelmente fatigados, como o senhor da extremidade inferior da imagem, que 

aparece sentado, quase desfalecido – simboliza uma vida inteira de exploração e precárias 

condições de trabalho, habitação, higiene, nutrição, cuidados médicos. No entanto, grande 

parte deles, mais jovens, parece disposta, organizada e pouco ou nada intimidados com 

as desiguais relações de força que se forjam no entorno. Nesse foco de resistência e 

desvitimização de narrativas coletivas, um elemento se sobressai: a figura de uma mulher, 

mais à frente do grupo, que, voltada para trás, parece conduzir e orientar a multidão. Uma 

mulher que parece tomar para si a responsabilidade da luta e que, em potência, representa 

um mundo estruturalmente diferenciado. É a constituição dos sujeitos pela interação e 

não, como nos impõe o devorador de sonhos, pela exclusão. 

Voltando à Bakhtin (2010), poderia ser essa a representação dialógica da essência 

do poder popular (e do próprio lugar histórico-social da mulher), que nunca se permitiu 

adormecer conforme mitifica o poder normativo com seus registros discursivos oficiais. 

Todo texto, e aqui entendemos a imagem como um texto de codificação própria, é 

composto de várias vozes que, na polifonia, têm de ser equipotentes. A questão se desloca, 

portanto, de uma consciência criadora para uma consciência recriada, mais autônoma, 

interpretativa e libertária. Sob uma perspectiva bakhtiniana de discurso, que abarca o 

verbal, mas também o estético, não-verbal, somos determinados enquanto objetos, mas 

livres enquanto sentido: o sentido é liberdade e a interpretação, o seu exercício. 

No intervalo de duas décadas, de 1830 a 1850, a população de Paris praticamente 

dobrou, saltando de 786 mil habitantes para cerca de 1.300 milhões (HARVEY, 2015). 

Os problemas que já existiam (e eram muitos) foram potencializados, assim como as 

oportunidades e possibilidades de mobilidade social, política e econômica. Sua 

interpretação binária, de dilaceração por luta de classes, corrupção, crime e cólera de um 

lado e progresso, liberdades individuais e empreendedorismos privados de outro, fez com 

o que a cidade rapidamente ganhasse os holofotes do mundo e assumisse papel 

centralizado como laboratório de comunicações, finanças, comércio, cultura e 

administração de Estado. 

Não importa o partido a que se pertença, é impossível não ficar 

emocionado com o espetáculo dessa multidão doentia, que traz a poeira 
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das fábricas, inspira partículas de algodão, que se deixa penetrar pelo 

alvaiade, pelo mercúrio e todos os venenos usados na fabricação de 

obras-primas... Essa multidão se consome pelas maravilhas, as quais, 

não obstante, a Terra lhe deve. Sente borbulhar em suas veias um 

sangue púrpura e lança um olhar demorado e carregado de tristeza à luz 

do Sol e às sombras dos grandes parques (BAUDELAIRE apud 

BENJAMIN, 1989: 73). 

 

Neste sentido, um outro quadro de Daumier que merece destaque se chama “O 

Palhaço”, de 1863 (imagem 4). Na clássica leitura de Baudelaire (2010: 45) sobre a 

ambiência retratada na pintura, “O velho saltimbanco”, poderíamos perceber o sujeito do 

primeiro plano descrito envergonhado, encurvado, caduco, decrépito, como “uma ruína 

de homem encostado contra uma estaca de sua cabana” enquanto o povo da cidade 

divertia-se em férias, numa dessas solenidades que esperam “os saltimbancos, os 

mágicos, os domadores de animais e os vendedores ambulantes, para compensar os maus 

momentos do ano” (id. ib.). Para o poeta parisiense, um dos mais célebres anunciadores 

desse novo tempo, o palhaço pintado por Daumier fora deixado para trás, assim como o 

senhor aparentemente consumido da imagem anterior: incompatibilidade de naturezas, 

ele diria. 

 

E segue: “Aqui, a miséria absoluta, a miséria ridiculamente vestida para o cúmulo 

do horror; farrapos cômicos em que a necessidade, bem mais que a arte, introduzira o 

contraste” (BAUDELAIRE, 2010: 45). O velho saltimbanco de Baudelaire sucumbira: 

Imagem 4: O Palhaço, Honoré Daumier. Fonte: Projeto “L’histoire par l’image”. 
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não ria, não cantava, sequer implorava, estava mudo e imóvel. “Renunciara, tinha 

abdicado a tudo. Seu destino estava selado” (id. ib.). No entanto, as cores de Daumier, 

para nós, expressam mais vida do que morte: insígnias da terra, cujas variações de tom 

passeiam entre o preto, marrom, cinza e alaranjado, são, sobretudo, representação de 

força. Os transeuntes, de fato, parecem não se importar com a presença do homem, mas 

fundamental é o papel da criança que, na cena, se vira e interrompe o fluxo de 

hiperestímulos para observá-lo. Um encontro de gerações, um encontro de repertórios; 

possivelmente, um encontro de motivações. O menino não o encara amedrontado ou 

inferiorizando-o, pelo contrário, dedica ao velho um olhar de admiração, muito próximo 

daquilo que poderíamos rotular, apressados, fascínio. 

É David Harvey (2015) quem traz, com mais lucidez, a percepção dessa suposta 

contradição: “A tradição tem de ser derrubada, violentamente, se necessário, para lidar 

com o presente e criar o futuro. Mas a perda da tradição arranca as âncoras do nosso 

entendimento e nos deixa à deriva, impotentes” (p.30). Assim, seria dever dos artistas de 

vanguarda entender o moderno como transitório, efêmero e contingencial em 

discrepância àqueles ressentidos e reativos que não deixam escapar o fantasma do eterno 

e do imutável. O quadro de Daumier se apresenta, pois, em justa medida, uma vez que 

promove o encontro, sem esconder as tensões inerentes a ele, entre a tradição e a 

inventividade: abre espaço para a ressignificação ao passo em que se faz vulnerável ao 

risco do apagamento. A “ruína de homem” talvez sirva de tijolo para uma outra 

construção de personagem e enredo, numa abordagem hegeliana especulativa da História 

que, em meio a teses e antíteses, nos seduz e dá fôlego para seguirmos no palco expostos 

a vaias ou aplausos. 

A questão da representação, principalmente da representação imagética, faz-se 

basilar. A partir dela criamos imaginários que, por conseguinte, configuram repertórios 

simbólicos e abarcam valores morais e materiais. Que imagens circulavam à época da 

modernização parisiense e que, anos mais tarde, serviriam de espelho de uma 

representação de cidade ideal para o resto do mundo no Ocidente? Quais dos 

componentes dessa tresloucada mídia visual foram enaltecidos e tornaram-se memoráveis 

ajustando o fenômeno do fetiche urbano a um novo regime de visibilidade rearranjador 

de narrativas e memórias coletivas? O observador passa a ser capaz de observar a si 

mesmo enquanto observa o mundo, inaugurando uma forma, até então inédita, de 

dominar, sobretudo, o próprio tempo. 
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Imprensa mítica 

Benjamin (2017), provocado pela representação de Angelus Novus em um quadro 

de Paul Klee (1920), opõe o regime narrativo historiográfico ao regime narrativo mítico, 

sobre o qual as considerações de Finley (1989) fazem-se substanciais. São duas maneiras 

distintas de se pensar o tempo, os acontecimentos e as próprias relações de sociabilidade, 

que se ancoram ora em referenciais encadeados, lineares, como no primeiro caso, ora em 

enunciados ordenados sem qualquer relação requisitada de causalidade ou sentido 

unidirecional, como no segundo caso. Enquanto o Anjo da História7 teria seu rosto 

dirigido para o passado profetizando um futuro de ruínas à medida que é empurrado para 

a frente, à contragosto, por aquilo que chamamos progresso, a universalidade das 

odisseias e tragédias teria como função tornar o passado inteligível e compreensível, 

selecionando e priorizando partes dele que adquiriam, naturalmente, caráter permanente, 

de relevância e significação na vida pública. Na narrativa mítica não havia qualquer 

preocupação com a confiabilidade dos discursos, eles eram o que eram; ensinavam formas 

de condutas sociais e moralidades através de alegorias, tradição e história oral e, em 

muito, confundiam-se com as questões do espírito: representavam heróis, deuses e o meio 

como ambiente híbrido. O relato mítico é a-histórico, dá respostas que a História, em seus 

modelos formais de organização, nega. 

A memória de um grupo, afinal, nada mais é do que a transmissão para 

muitas pessoas das lembranças de um homem, ou de alguns homens, 

repetida muitas vezes; e o ato da transmissão da comunicação e, 

portanto, da preservação da lembrança, não é espontâneo e 

inconsciente, e sim deliberado, com a intenção de servir a um fim 

conhecido pelo o homem que o executa (FINLEY, 1989: 21). 

 

O narrador não precisa problematizar as conexões explicativas que são imanentes 

à trama da sua história, muito menos apresentar provas sobre aquilo que está sendo 

discutido. Neste sentido, a imprensa que se consolidava no século XIX, extremamente 

opinativa e ainda literária, será entendida por nós como ferramenta e ambiência da 

narração: imagética, alegórica e, como janela, produtora de mundos outros que 

transcendessem a realidade dura dos conflitos urbanos. Assim, uma mobilização 

                                                 
7 Benjamin em “O anjo da história” (2017): “Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo 

que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas 

asas abertas. O Anjo da História deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma 

cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a 

nossos 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 não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele 

irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 

tempestade é o que chamamos progresso”. 
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discursiva, de dispositivos retóricos de amplo alcance e poderes autônomos de difusão, 

fez-se necessária para justificar (e conceber) a renovação urbana como se consenso fosse: 

a criação de um imaginário de modernidade e progresso síntese de uma elite aristocrática, 

de um tempo e de uma cidade em devir – uma representação de mundo na qual as 

condições de ser, dizer, fazer e pensar apresentassem-se repaginadas, das redações para o 

mundo, em busca de afirmação e apoio interna e externamente. 

Norbert Elias (1994: 72-73) ponderou ambas as perspectivas, a histórica e a 

mítica, sob a ótica da resolução ou do agravamento de conflitos sociais sem se distanciar 

demais de sua grande questão teórica: o processo civilizatório. “Não raro”, postulou, “os 

valores que representam a essência daquilo que dá finalidade e sentido à vida contribuem 

para a constante renovação de tendências destruidoras da vida e do sentido, as quais, por 

sua vez, reforçam os valores que servem de defesa contra essas ameaças”. Para ele, quanto 

menos objetivos fossem os pensamentos e ações, mais suscetíveis estariam aos 

sentimentos e à fantasia e essas “fantasias coletivas e costumes semimágicos” teriam 

funções sociais específicas: ajudariam “a tornar mais suportável mais suportável a 

incerteza das situações que as pessoas são incapazes de controlar”, protegeriam-nas “de 

uma consciência plena de perigos diante dos quais elas são impotentes”, mas também 

serviriam como “armas de defesa e ataque em seus conflitos umas com as outras”. Em 

suma, possuiriam eficácia social, sob a qual 

modos de pensar e agir carregados de afeto contribuem para uma 

incapacidade de dominar os perigos e temores que supostamente 

deveriam dissipar, e talvez até os reforcem. A convicção coletiva de sua 

adequação objetiva lhes confere uma solidez e uma permanência que, 

como no caso das concepções mágicas sobre a natureza nas sociedades 

mais simples, não podem ser enfraquecidas pelo simples apontar para 

fatos contraditórios. Isso se vê, por exemplo, nas ideologias nacionais e 

na convicção que o sujeito tem do mérito especial, da grandeza e 

superioridade de sua tradição nacional, explícita ou implicitamente 

ligada a elas (ELIAS, 1994: 73). 

 

O abalo direto do processo representativo indicado por essas tensões na produção, 

no consumo e na transmissão das mensagens aparece conectado à emergência do que 

chamamos imprensa mítica, mais interessada na dimensão da amplitude do alcance do 

discurso veiculado do que no seu caráter potencialmente integralizador. Age, então, de 

maneira negligente com relação à formação das identidades sociais por ela provocadas e 

produz imagens de realidade e condições de acesso a esse real que serão decisivas para 

um entendimento angulado de acontecimentos histórico-temporais que o cercam: um 

presente expandido, um passado obsoleto e um devir de realizações magistrais, 
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necessariamente superiores e mais evoluídas na oferta de civilidades do que o período 

que imediatamente o precedeu. 

Em Paris, durante cerca de um século e meio (XVIII e meados do XIX), a 

atividade literária cotidiana se movera em torno dos periódicos. Por volta de 1830, já se 

lograva um mercado consistente nas publicações jornalísticas diárias. De 1824 a 1846, o 

número de assinantes de jornal na cidade de Paris quase quadruplicou: passou de 47 mil 

a 200 mil leitores fiéis. Mexericos urbanos, corriqueiros, intrigas do meio artístico e 

artigos opinativos de teor político-econômico – principalmente os relacionados aos 

anúncios publicitários, balanço dos portos e da bolsa de valores – constituíam suas 

matérias prediletas. Neste cenário, os romances-folhetins também conquistaram espaço e 

público, influenciando decisivamente os gostos, costumes e hábitos. Em 1860 e 1868, 

apareceram dois volumes das Revistas Parisienses, do barão Gaston de la Flotte, e o 

burburinho das redações se estendeu dos jornaleiros aos cafés, pois, segundo Benjamin 

(1989: 24), era “durante o aperitivo que se recheava a informação”. 

À medida que a alta cotação dos folhetins auxiliava escritores a fazer nome junto 

à audiência, abria-se caminho para combinar os recursos financeiros à carreira política. 

Eugène Sue, por exemplo, devido ao sucesso de seu conto “Os Mistérios de Paris”, não 

só angariou cerca de 16 mil assinaturas para o jornal Le Constitutionnel, como também 

se elegeu deputado, somando mais de 130 mil votos do operariado da cidade. Um gênero 

radicalmente pequeno-burguês que, vez atrelado às técnicas persuasivas das estratégias 

sensíveis catárticas, assumiu ares de discurso plural, de consenso. Aparentemente, a rua 

virava extensão das quatro paredes sacras da intimidade privada e, através das leituras 

compartilhadas, produzia uma sensação cosmopolita genérica que a todos atingia em 

igual intensidade: o que Robert Park (2009) viria designar, anos mais tarde na Escola de 

Chicago, uma nova mentalidade urbana. “Procura-se definir o citadino pelo seu sistema 

de atitudes blasés, pela segmentação de papéis, sua opacidade, sua capacidade criativa, 

em todas as relações, a alternância entre a distância e a proximidade”8 (PARK, ano: 11). 

Ele sublinha, então, que a cidade não é uma simples aglomeração de homens e 

equipamentos, mas de que se trata da enunciação de um estado de espírito. O modo de 

vida urbano, para ele, evocaria uma causalidade puramente imaginária, sendo a 

                                                 
8 Do original: “on cherchera à definir le citadin par son système d’attitudes blasées, par la segmentation des rôles, 

son opacité, sa capacité de jouer, dans toutes relations, tout à la fois de la distance et de la proximité”. 
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comunicação (e neste sentido, a imprensa) a grande mantenedoura dessa nova cultura 

urbana. 

Barthes (2001) procurou trabalhar alguns mitos da vida cotidiana francesa 

espetacularizados, filmados, encenados, cantados, descritos... naturalizados. O ponto de 

partida de sua reflexão em muito nos contempla: “um sentimento de impaciência frente 

ao ‘natural’ com que a imprensa, a arte, o senso comum, mascaram continuamente uma 

realidade que, pelo fato de ser aquela em que vivemos, não deixa de ser por isso 

perfeitamente histórica” (p.7). Ele buscou um “abuso ideológico” que parecia nesta 

exposição “do-que-é-óbvio” se dissumilar e decidiu logo que a noção de mito fazia jus às 

“falsas evidências” que encontrava recorrentes na ordinariedade de seu dia a dia (id. ib). 

Neste contexto, os escritores são figuras de destaque, pois representam, para Barthes, “o 

prestígio de uma vocação que nada pode suster ou degradar” (p.23), o inabalável da 

imagem e do caráter de uma burguesia cujas significações intelectuais e viscerais já se 

estão tão enraizadas que delatam, sem muita investigação, os dispositivos de verdade 

como maquinação total. 

Mas tamanha notoriedade não data dos anos 1960, quando o filósofo nos escreve 

a crítica. O glamour em torno da figura dos homens de letras vem ainda da Belle Époque. 

Eles encarnavam a chancela do positivismo e formavam opinião. Eram intelectuais 

abastados, literatos, herdeiros de famílias de prestígio e, tão logo, de narrativas críveis e 

legitimadas, já que traziam aos cidadãos de bem a promessa de uma cidade limpa, dentro 

e fora das publicações periódicas. Era a edição, portanto, quem naquele momento 

coordenava os empreendimentos e as relações urbanas. Fora forjada a comunicação de 

massa, evocando, sobretudo, uma moralidade, aspecto estreito à dimensão da produção 

de verdades: um fazer-mundo. 

O mito é, então, uma fala, mas não uma fala qualquer. É um modo de 

comunicação, de linguagem e de significação bastante específico com condição de 

existência datada no tempo, no espaço e, sobretudo, na história: “é a história que 

transforma o real em discurso, é ela e só ela que comanda a vida e a morte da linguagem 

mítica” (BARTHES, 2001: 132). Atua como um sistema semiológico, profundamente 

imagético mesmo quando em textos, e tem fundo moralizante, por vezes também 

ideológico, já que contém em si todo um repertório de valores. É simultaneamente sentido 

e forma, “pleno de um lado, vazio do outro” (id. ib), e sua função primordial é a de ser 

apropriado – os mitos existem para serem apropriados e, portanto, estão condenados a 
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uma natureza de deformação. Os mitos possuem forte caráter imperativo, quase 

interpelatório, assim como petrificado: atingem, suspendem, giram em torno de si 

próprios e trazem à tona uma certa generalidade, coisa que, aqui, associamos à questão 

da ambiência – para Barthes (2001: 144-146), em suma, nasceram destinados a fundar a 

imperialidade francesa, mesmo quando provenientes de falas roubadas ou destituídas. 

A França inteira está mergulhada nessa ideologia anônima: a nossa 

imprensa, o nosso cinema, o nosso teatro, a nossa literatura de grande 

divulgação, os nossos cerimoniais, a nossa Justiça, a nossa diplomacia, 

as nossas conversas, o tempo que faz, o crime que julgamos, o 

casamento com que nos comovemos, a cozinha com que sonhamos, o 

vestuário que usamos, tudo, na nossa vida cotidiana é tributário da 

representação que a burguesia criou para ela e para nós, das relações 

entre o homem e o mundo (BARTHES, 2001: 160-161). 

 

Assim, os mitos acabam sendo experienciados e assimilados como leis evidentes 

de uma ordem natural da vida em sociedade embora representem estritamente uma única 

fatia da população. Neste momento, a ideologia comum já não é mais posta em questão e 

assume ares de representação nacional em imagens e imaginários coletivos. E Barthes 

(2011: 161-162) conclui: “A burguesia absorve ininterruptamente na sua ideologia toda 

uma humanidade que não possui um estatuto profundo, e que só pode vive-lo no 

imaginário, isto é, numa fixação e num empobrecimento da consciência”.  

 

Considerações finais 

Nas imagens, não há uma única verdade, o que não indica a falência do verdadeiro 

de seus discursos. Existiu um único ideal de modernidade e uma única noção de progresso 

para a cidade de Paris? Os processos de urbanização, de instauração de novas e 

autoritárias políticas públicas no governo Haussmann foram aceitos sem nenhuma 

resistência pela população? Não, o verdadeiro do discurso das imagens nos mostra que 

não. Mas, então, se o poder é desigualmente distribuído, como a dominação se tornou tão 

eficaz? Para nós, não houve dominação ou aniquilamento dos movimentos de resistência 

mas, sim, uma produção de janela para um outro mundo – forjado, distorcido, manipulado 

– onde as disputas narrativas dissimuladamente calaram-se. No real, no real do nosso 

mundo-imagem-pele, o grito rouco nunca deixou de ser ouvido, ainda que em muitos 

momentos apareça como um sussurro quase fantasmagórico bem pontuado pelo caráter 

de ausência das imagens oficiais na reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 2012). 

Existiram (e existem) quantas Paris formos capazes de narrar. E olhar, mesmo 

que, para tal, nos seja preciso uma imagem mental ou uma dessubstancialização formal. 
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Se entendemos a imagem como máquina de guerra e, por isso, de vida e de morte, 

carregamos com nossas melhores munições a habilidade de abstração, de releitura, 

apropriação e ressignificação. É preciso reconhecer a importância do todo, que se impõe 

pela força, e de seus desdobramentos, mas não menos importante se faz o singular, que 

se impõe pelo valor da resistência. A questão é que apenas uma delas, uma dessas Paris 

(ou poucas) será abraçada pelo processo de construção de uma opinião pública 

memorável. Apenas uma delas (ou poucas) servirá de material primário para a produção 

de uma “memória declaratória da mídia” (BARBOSA, 2017)9 acerca dos processos de 

urbanização e progresso que inauguram uma forma outra de estrutura narrativa, senão do 

próprio pensamento: a História, anjo e diabo que traz consigo a excludente linearidade do 

positivismo moderno. 
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