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HERÓI PROBLEMÁTICO: O MUNDO DEGRADADO EM JERUSALÉM 

 

Gabriela Fujimori da Silva1 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar, no romance Jerusalém de Gonçalo M. 

Tavares, estratégias narrativas associadas à problemática do romance apontada por Lukcás, 

Adorno e Benjamim. A capacidade de Jerusalém de abarcar o cenário contemporâneo faz da 

obra um locus propício às investigações que se quer empreender. A sintaxe narrativa, que 

apresenta o Holocausto da década de 1940 como pano de fundo, envolve personagens 

solitárias, angustiadas, doentes, plenas de dor e acocadas pela loucura, as quais vivem em 

situações-limite e possuem histórias fragmentadas e problemáticas. Tais elementos do 

romance corroboram a perspectiva apresentada por Lukcás quanto à caracterização do gênero 

do romance e, também, quanto à posição do narrador apontado por Adorno e Benjamim, que 

coadunam à fragmentação da forma, e vão ao encontro dos sentimentos do herói polêmico e 

problemático, coberto de desesperança e abandono.  
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1. Introdução  

 

As obras Um Homem: Klauss Klump, A Máquina de Joseph Walser, Jerusalém e 

Aprender a Rezar na Era da Técnica compõem a tetralogia O Reino, do escritor português 

Gonçalo M. Tavares. Esses livros têm como tema a maldade e o desencanto. Em entrevista, o 

autor afirma, sobre o conjunto das quatro obras: “[...] não quero que os leitores saiam alegres 

deste[s] livro[s], não quero que tenham prazer naquele sentido ligeiro [...]” (TAVARES, 

2013).  

Este trabalho analisará com especificidade a terceira obra, Jerusalém, ganhadora do 

Prêmio José Saramago em 2005. Como as demais obras que compõe o conjunto de “livros 

negros”, assim também denominada essa tetralogia, Jerusalém apresenta na sintaxe narrativa 

um período pós-guerra e resgata memórias das atrocidades cometidas, especialmente durante 

a Segunda Guerra Mundial, e aos efeitos repercutidos ao longo da história, por inúmeros 

genocídios.  
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Por meio da personagem Theodor Busbeck, médico psiquiatra e pesquisador, o qual 

desenvolve um estudo almejando compreender as práticas de horror ao longo do tempo, 

algumas memórias do Holocausto da década de 1940 vão sendo resgatadas. As lembranças 

das atrocidades cometidas em campos de concentração, como Auschwitz, interferem na vida 

das personagens.  

Ao resgatar a memória da segunda Grande Guerra, uma das maiores matanças da 

humanidade, o romance evidencia temas tais como a violência, o mal, a crueldade. As 

personagens revelam-se solitárias, angustiadas, doentes, plenas de dor e acocadas pela 

loucura. Vivem em situações-limite e possuem histórias fragmentadas e problemáticas, 

entrecruzadas em ruas escuras, na madrugada de uma cidade não definida e no hospício Georg 

Rosenberg. 

Por meio de uma estrutura estilhaçada, as estratégias narrativas coadunam à forma de 

composição do texto, na qual o narrador, como articulador do enredo, seleciona e ordena os 

fatos em uma estrutura não sequencial. A caracterização dessa sintaxe narrativa fragmentada 

conduz à relação entre a narrativa e a representatividade da constituição do sujeito, o qual, 

semelhante à estrutura, evidencia-se também em situação caótica. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca verificar como a composição da sintaxe 

narrativa de Jerusalém vai ao encontro da perspectiva de caracterização do romance 

apresentada por Lukcás, o qual avalia um mundo demoníaco, individualista e sem esperança 

como sendo o berço do gênero, bem como a constituição do narrador empreendida por 

Adorno e Benjamim.  

Para tal fim, o trabalho está organizado da seguinte maneira: na primeira seção é 

postulada a constituição do gênero romance, principalmente, a partir das enunciações de 

Luckás. A obra de Gonçalo M. Tavares evidencia características do gênero apontadas pelo 

crítico húngaro às quais, mesmo sendo quase noventa anos anteriores à publicação da obra 

literária em questão, são perfeitamente cabíveis como base de análise. Tanto a crítica de 

Lukcás, desenvolvida na época da Primeira Guerra Mundial, e a obra literária de Tavares, 

apresentando como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, refletem os estilhaços em que 

se encontra o mundo que abriga o gênero romance. 

Na segunda seção, busca-se refletir sobre a posição do narrador, tendo como suporte 

teórico os críticos Adorno e Benjamim. Ambos se relacionam à perspectiva de Luckás na 
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percepção do romance como gênero problemático e, consequentemente, analisam os impasses 

enfrentados pelo narrador.  

Este artigo busca, portanto, refletir sobre a forma do romance Jerusalém. O contexto 

de guerra que compõe a construção da sintaxe narrativa e seu efeito corroborativo na 

constituição do enredo e das personagens, as quais coadunam à perspectiva de Lukcás, 

Adorno e Benjamim, constituem o cerne do trabalho. 

 

2. O romance demoníaco  

 

Georg Lukács, crítico húngaro, em A Teoria do Romance (2000), estudo publicado em 

1920, fala dos homens dos “tempos afortunados”, o mundo grego no qual não havia filosofia, 

pois, os homens não tinham questionamentos. 

Para Lukács a filosofia é “sempre um sintoma da cisão entre interior e exterior, um 

índice da diferença essencial entre eu e mundo, da incongruência entre alma e ação” 

(LUKÁCS, 2000, p. 26). Os tempos afortunados encontram as explicações e a verdade nos 

mitos; essa era a época da epopeia. Um ambiente homogêneo, valorizado pelo crítico o qual 

afirma que, em oposição ao mundo contemporâneo, trazia equilíbrio e harmonia entre o 

homem e o mundo, que se achava integrado à família e ao Estado.  

Os valores do homem correspondiam aos valores da comunidade e, por isso, ele não se 

sentia solitário, uma vez que, por essas estruturas, estava livre de abismos dentro de si. As 

ameaças claramente existiam e elas poderiam aniquilar a vida, mas jamais confundir o ser.  

Essa forma de completude em que viviam os gregos, não pode então ser vivida pelo 

homem contemporâneo, que não consegue mais habitar um mundo fechado. Os interesses 

capitalistas provocaram um esvaziamento do ser. Reduziram-se os valores e a vida foi 

mercantilizada, sobrepondo, então, os valores materiais e o individualismo.  

Nessa mesma perspectiva caracterizada pela ruptura entre o herói e o mundo, 

corroboram as análises de Rene Girard, que da mesma forma, percebe a ideia de degradação 

do universo romanesco. “Também para ele o romance é a história de uma busca degradada de 

valores autênticos, por um herói problemático, num mundo degradado”. (GOLDMANN, 

1976, p. 10).  
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Ambos compartilham que o romance parece exprimir uma busca de valores que foram 

perdidos em detrimento da busca de produção para o mercado, em meio à uma sociedade 

individualista, em que a relação estabelecida entre os homens é por valor de troca. Ou seja, 

impera a atividade econômica, o dinheiro e o prestígio social. A relação natural dos homens e 

dos bens, antes qualitativa, passa a ser quantitativa, prevalecendo o lucro no mundo moderno 

e alienado.   

Assim, o sujeito do mundo contemporâneo tornou-se solitário, não tem mais referência 

e segurança que o homem do mundo grego tinha. Esse contexto é o berço do romance, como o 

mundo grego foi berço para a epopeia. Lukács entende que o gênero literário não advém 

unicamente da criatividade do autor; é antes fruto do contexto histórico-filosófico:        

                                     

Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não diferem 

pelas intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-filosóficos com 

que se deparam para a configuração. O romance é a epopeia de uma era para 

a qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para 

a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda 

assim tem por intenção a totalidade (LUKÁCS, 2000, p. 55). 

 

Ao passo que a epopeia dá forma a uma totalidade, o herói do romance é polêmico e 

problemático, pois o mundo burguês não tem mais completude. Ao contrário, abarca 

desesperança e abandono. Lukács (2000, p. 89-90) postula: “O romance é a epopeia do mundo 

abandonado por Deus; a psicologia do herói romanesco é a demoníaca; a objetividade [...]. A 

mentalidade do romance é a virilidade madura e a estrutura característica de sua matéria é seu 

modo descontínuo [...]”. 

O crítico húngaro afirma que o romance é a virilidade madura, em razão da 

incompletude e imperfeição do universo do romance. Essa configuração leva à 

fragmentariedade do mundo, o qual descortina “uma transparência vazia por trás da qual se 

avistavam atraentes paisagens torna-se bruscamente uma parede de vidro, contra qual o 

homem se mortifica em vão e insensatamente” (LUKÁCS, 2000, p. 92). 

Goldmann analisa que, o que Luckács nomeia romance demoníaco, é a história de uma 

investigação degradada. “O herói demoníaco do romance é um louco ou um criminoso, [...], 

um personagem problemático cuja busca degradada e, por isso, inautêntica de valores 
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autênticos num mundo de conformismo e convenção [...]” GOLDMANN, 1976, p. 9 – grifo 

do autor).   

As personagens de Jerusalém vão ao encontro da perspectiva que Lukcás aborda sobre 

o herói problemático e o mundo caótico. Elas efetuam manobras imprecisas em busca de 

respostas. Sentem-se angustiadas e perdidas, em um ambiente inseguro que nada tem a lhes 

oferecer e elas, por sua vez, não têm a que se agarrar.  

A personagem Mylia vaga pela madrugada do dia 29 de Maio, buscando 

desesperadamente uma igreja. Existe uma dor que a consome e que se configura além de uma 

dor física, como se a outra motivação desencadeasse da profundeza do seu ser, revelando uma 

mulher solitária e desamparada:  

 

A dor constante vinha do estômago, ou talvez mais de baixo, de onde vem 

exactamente a dor larga, que não pertence a um ponto? [...] O certo é que já 

eram quatro da manhã e ainda não descansara um minuto. Fechar os olhos 

quando se tem medo de morrer? (TAVARES, 2006, p. 57).  

[...] procurava Deus, sentia falta de algo que sabia não poder encontrar no 

mundo material. Onde Mylia não era saudável, [...], onde ela não era normal 

era na cabeça, nas vontades. Ela era doente da cabeça. (TAVARES, 2006, p. 

57).  

 

A procura que move Mylia na madrugada coaduna ao que Lukcás aponta quanto à 

configuração inventada pelo homem do mundo capitalista. Inversamente, o mundo fechado 

dos gregos, no qual, por mais que houvessem ameaças, o homem não perderia o sentido do 

seu ser, pois a completude constituía a essência transcendental da vida.  

Todavia, o homem que habita os novos tempos não tem totalidade. O mundo não é 

mais homogêneo e cada qual busca seus próprios interesses. “[...] eis porque falta sempre o 

último arremate a tudo que nossas mãos, cansadas e sem esperança largam pelo caminho” 

(LUKÁCS, 2000, p. 30).  

Outrossim, Hinnerk, que fora soldado de guerra, vive constantemente sob pressão de 

suas lembranças que o atormentam e o amedrontam. Medo é a palavra principal da 

personagem; não saía às ruas sem medo, se estava em casa, ao adormecer, sempre sentia 

medo. Revela-se que Hinnerk acordava com olheiras quase de animal, pois inclusive nos 

sonhos era atormentado, como se estivesse prestes a ser atacado.  
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Da guerra Hinnerk guardara dois objetos, se assim o podemos designar: uma 

pistola, que levava sempre debaixo da camisa na parte da frente das calças, e 

uma sensação constante de medo, que precisamente por nunca desaparecer, 

por nunca ‘descansar’, adquiria com os anos um estatuto bem diferente das 

circunstâncias, quase teatrais, que interferem habitualmente na excitação de 

um corpo. (TAVARES, 2006, p. 59).   

 

Segundo Lukcás, a “totalidade do ser é possível quando tudo já é homogêneo [...]; 

quando o saber é virtude e a virtude, felicidade; quando a beleza põe em evidência o sentido 

do mundo” (LUKÁCS, 2000, p. 31). Nesse sentido, em Hinnerk não há a totalidade; há 

fragmentação provada pelo terror da guerra e, por isso, o mundo para ele é constante perigo. 

O medo e o horror em detrimento da beleza colocam em evidência o mundo problemático.  

A personagem Ernest Splenger também se apresenta da mesma forma que Mylia e 

Hinnerk. É um indivíduo solitário em um mundo destituído de sentido. Splenger é acossado 

pela experiência que tivera no Hospício George Rosenvelt e encontra-se à beira do suicídio.  

 

Ernest Splengler estava sozinho no seu sótão, já com a janela aberta, 

preparado para se atirar [...]. (TAVARES, 2006, p. 7).  

 

A cabeça de Ernest demasiado agitado. Os pensamentos e as imagens 

sucediam-se – uma entrava dentro das outras não permitindo que a anterior 

permanecesse do princípio ao fim, intacta [...]. Havia, porém, uma 

expectativa crescente, um convite a acção uma janela tinha espaço suficiente 

para um corpo, e o seu corpo queria agir, entrar pelo que parecia cada vez 

mais uma sedução violenta da arquitectura, da disposição do mundo em 

relação a um simples homem que, naquela noite – 29 de Maio – não 

consegue dormir. (TAVARES, 2006, p. 214-215). 

 

A obra de Gonçalo M. Tavares, trata de um período pós-guerra, resgatado na pesquisa 

do médico e pesquisador Theodor Busbeck, o qual desenvolve um estudo, almejando 

compreender as práticas de horror ao longo do tempo. Assim, as lembranças das atrocidades 

cometidas em campos de concentração, como Auschwitz, interferem na vida das personagens 

e, ao resgatar a memória da segunda Grande Guerra, uma das maiores matanças da 

humanidade, o romance evidencia temas tais como a violência, o mal, a crueldade.  

De acordo com Luzia Tofalini (2013), “o romance moderno, ao modalizar a sociedade 

dividida e desagregada, abalada nas suas bases, nas suas estruturas, acaba caracterizando-se 

por uma tendência à decomposição, ao estilhaçamento” (TOFALINI, 2013, p. 96). Assim, o 
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romance Jerusalém é permeado pelas incompletudes dos acontecimentos que, interrompidos 

de forma abrupta, denotam a vida das personagens que habitam o romance.  

 

3. O narrador de Jerusalém   

   

O narrador do romance de Gonçalo Tavares, inicialmente, informa que eram quatro da 

manhã do dia 29 de maio, apresentando a personagem Ernest Splenger, que em seu sótão se 

preparava para cometer suicídio quando o telefone tocou. Paralelamente, Mylia, moradora da 

Rua Moltke, não conseguia dormir, consumida por uma dor que a inquietava. “Quatro da 

manhã do dia 29 de Maio, e Mylia não consegue dormir” (TAVARES, 2006, p. 7).  

A sintaxe narrativa prossegue com a apresentação de Theodor Busbeck no Capítulo II. 

Médico que, após folhear uma revista e visualizar uma mulher que exibia suas partes intimas, 

saiu na madrugada em busca de companhia. Outrossim, no Capítulo III, a personagem Hanna, 

prostituta, arrumava-se para ir às ruas para iniciar seu trabalho.  

Ainda no Capítulo III, parte 2, o narrador revela, em poucas linhas, uma ligação entre 

Theodor e Mylia, que fora sua ex-mulher. Por conseguinte, na parte 3, inicia-se um novo 

diálogo no qual há uma analepse que rememora o dia em que a conhecera.  

 
- Não é saudável? Quem diz isso? 

- Nunca foi. Desde criança que tem aparições, como ela gosta de dizer. - 

Aparições?  

- [...] Se sua filha vê a alma, óptimo. É o que se chama ver longe! 

[...] - Sente-se – disse Theodor. – Chamo-me Theodor Busbeck e este é o 

meu consultório. Os seus pais vão já sair. O médico deve estar a sós com os 

seus pacientes (TAVARES, 2006, p. 28-29). 

 

Se na parte 2 do Capítulo III o narrador relata que Theodor pensava em Mylia e na 

circunstância que a conhecera, na parte seguinte, parte 3, inicia-se em discurso direto, diálogo 

entre Theodor e os pais de Mylia, no momento em que a levaram para uma consulta, aos seus 

dezoito anos.  

Quer dizer, o discurso, abruptamente, passa a narrar acontecimentos que se 

entrecruzam àqueles que vinham sendo narrados, confundindo as temporalidades, pois a 

analepse não é clara e afeta a organização lógica ordenada da narrativa. Ao iniciar o capítulo 
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IV, a narrativa rompe-se novamente de súbito e volta-se para o dia 29 de maio, a narrar 

Theodor nas ruas desertas daquela madrugada.  

No Capítulo IV, parece que o narrador retoma a temporalidade narrativa, contanto, 

após continuar a informar sobre o Theodor Busbeck que está nas ruas desertas da madrugada 

de 29 de Maio, a parte 2 do Capítulo retrocede novamente ao momento em que Mylia esteve 

no consultório do médico anos antes, afirmando ser esquizofrênica.  

Nessa sobreposição de ações em que as temporalidades divergem, após marcado o 

diálogo de Milya e Busbeck no passado, a sintaxe narrativa volta-se para o médico na 

madrugada, nas ruas, encontrando-se agora com Hanna, a prostituta. E assim, sucessivamente, 

novas analepses vão entrecruzando os acontecimentos, desnivelando constantemente a 

temporalidade da narrativa.  

O narrador de Jerusalém, ao relatar as ações que compõe a narrativa, não o faz de 

maneira clara e objetiva. Contrariamente, rememora-se o crítico Adorno ao falar sobre a 

posição do narrador do romance, o qual analisa a problemática de se narrar quando não se tem 

algo especial a dizer. Situação causada pela modernidade que impõe uma superfície densa, 

“uma sociedade em que os homens estão apartados uns dos outros e de si mesmo. Na 

transcendência estética reflete-se o desencantamento do mundo” (ADORNO, 2003, p. 57).  

Adorno levanta o questionamento de como se poderá criar um enredo diante do horror. 

“Basta perceber o quanto é impossível, para alguém que tenha participado da guerra, narrar 

essa experiência como antes uma pessoa costumava contar suas aventuras” (IBIDEM, p. 56).  

Se antes os romances tradicionais abarcavam uma distância estética entre narrador e 

leitor, o contemporâneo passa a estreitar essa relação, destruindo no leitor o que Adorno 

observa ser uma tranquilidade contemplativa diante do texto lido. Agora, essa distância varia 

“como as posições da câmara no cinema: o leitor é ora deixado do lado de fora, ora guiado 

pelo comentário até o palco, os bastidores e as casas de máquina” (IBIDEM, p. 61). Esse novo 

leitor, para o filósofo, corresponde à nova constituição do mundo, que traz a todo momento a 

ameaça de catástrofe; dessa forma, não se permite mais a contemplação imparcial.  

Benjamim coaduna ao entendimento de que há uma crescente dificuldade no que tange 

ao papel do narrador no romance contemporâneo. Analisa-se que a aptidão de trocar 

experiências foi perdida, em um cenário repleto de resquícios de guerra.  
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No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do 

campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em experiência 

comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros 

sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de 

boca em boca. Não havia nada de anormal nisso. Porque nunca houve 

experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica 

pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a 

experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética pelos 

governantes (BENJAMIM, 1994, p.198).  

 

Nesse sentido, as narrativas evidenciam o indivíduo que liquida a si mesmo. O enredo 

de Jerusalém coaduna à dificuldade de se criar uma narrativa fluída, uma vez que o se conta 

são situações de angústia, loucura, morte, que permeiam a vida de personagens esfaceladas 

em detrimento das circunstâncias em que vivem.  

O pano de fundo de Jerusalém, a grande Segunda Guerra, lança estilhaços que se 

perpetuam. Suas consequências vão ao encontro das personagens problemáticas, que vivem 

em constantes situações, predominantemente, de violência e maldade e, por isso, à beira da 

loucura, do suicídio.  

O horror da morte nos campos de concentração evidenciados nos estudos de Busbeck, 

mantém-se paralelo às angústias e medos individuais; as personagens que compõe a densa 

trama narrativa, alimentam-se nas narrativas do mundo real. O romance suscita as atrocidades 

e as maldades que o ser humano tem cometido ao longo da História. 

 

4. Considerações Finais  

 

Todas as personagens de Jerusalém enfrentam a experiência de uma existência 

angustiada – Ernest chega à tentativa de suicídio; Hinnerk é movido pelo medo que a 

memória de guerra lhe reserva continuamente; Hanna é a prostituta que sente solidão; Mylia é 

a doente que busca incessantemente uma igreja aberta. A morte é tema constante na narrativa, 

tanto no pano de fundo, remetendo ao Holocausto, como é o caso da pesquisa de Busbeck, 

quanto na conturbada vida individual das personagens. 

O horror que se instaura na sintaxe narrativa está principalmente no assassinato de 

tantas pessoas: um genocídio. “[...] seis milhões de seres humanos foram arrastados para a 
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morte sem terem a possibilidade de se defender e, mais ainda, na maior parte dos casos, sem 

suspeitarem do que lhes estava a acontecer (TAVARES, 1996, p. 128). 

O romance de Gonçalo M. Tavares evidencia o homem solitário, levado pelos 

interesses capitalistas que provocaram o esvaziamento do ser, reduziram os valores e 

mercantilizaram a vida, sobrepondo, acima de tudo, os valores materiais e o individualismo. 

As personagens são marcadas pela inquietação, loucura, medo e dor. Habitam um mesmo 

cenário em que a desesperança assola os sujeitos.  

O ambiente do romance em tela é acentuado uma vez que a guerra é pano de fundo do 

romance. No texto de Jerusalém, a sintaxe narrativa estilhaçada, reflete o caos do mundo e a 

situação limite em que vivem as pessoas.  

A especificidade da obra em entrecruzar, por meio das analepses, os acontecimentos 

de temporalidades diferentes, acentua a fragmentação do enredo. Todo o processo 

fragmentário converge para a teoria de Lukács, Adorno e Benjamim, os quais se ocupam em 

evidenciar características do romance, especialmente aquelas relacionadas ao vazio 

existencial do homem do pós-guerra e a sua busca por uma totalidade em tempos que se 

sobrepõe o individualismo e o materialismo. 

A sintaxe narrativa de Jerusalém apresenta-se fragmentada, na qual a estrutura 

coaduna à formação do sentido de caos e de loucura em que vivem as personagens do 

romance. As anacronias, especialmente as analepses, fomentam a desintegração da 

temporalidade, sendo contributo para a elaboração de uma fábula quase inenarrável. 
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