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Resumo: Um diálogo entre o filósofo Walter Benjamin e o lingüista Paul Zumthor acerca 

das narrativas é o ponto central deste artigo. Nossa intenção é construir um pensamento 

sobre a possibilidade de conservação da tradição, em um momento em que a modernidade 

chega aos grandes centros urbanos. A discussão é levada para o meio jornalístico, 

procurando discutir alguns conceitos clássicos desta forma narrativa.  
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Benjamin: o declínio da narrativa oral 

 

No ensaio O Narrador, Walter Benjamin aponta com nostalgia o fim dessa figura 

secularizada do justo, o contador de histórias. A prática de ouvir e contar histórias, ao redor 

da fogueira, nos jardins em meio às festas familiares, se extinguiu ou, quando muito, 

agoniza em lugares distantes. Talvez, porque a fonte da qual se alimentava o narrador 

desaparece com a modernidade.  

As histórias orais, contadas de geração em geração como forma de transmissão de 

experiência, de formação de valores, são recolhidas da tradição. Elas têm lugar na 
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experiência coletiva, Erfahrung, como diz Benjamin. Isso quer dizer que a narrativa que se 

conta foi, provavelmente, vivenciada por um ancestral não muito distante e que as suas 

aventuras são próximas do universo vivido e experienciado pelos ouvintes. Tais histórias 

têm, assim, um caráter exemplar para aqueles que as ouvem.  

Pois bem. A modernidade, tal como entendida por Benjamin, encerra uma doença da 

tradição. Ela impede a existência de toda experiência coletiva, pelo menos, no sentido pleno 

da palavra. O rápido desenvolvimento do capitalismo, da técnica, sobretudo, faz com que as 

condições de vida mudem vertiginosamente de uma geração à outra. Desta maneira, forma-

se um hiato entre as gerações, pois aquilo que foi vivido pelos pais e avós e que foi relatado 

na narrativa já não diz respeito às demandas vividas por filhos e netos. No capitalismo 

avançado, nem mesmo a paisagem se preserva. Falando de sua própria experiência, 

Benjamin diz que “uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado a cavalos viu-se 

abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens”3. 

Diante das transformações sociais crescentes, a distância entre as gerações e entre os 

grupos humanos, de forma geral, vai se enrijecendo e a manifestação da Erfahrung torna-se 

a imagem fantasmática de um sonho distante. Em seu lugar, a modernidade vê surgir um 

processo de fragmentação social triunfante que culmina no individualismo exacerbado da 

atualidade. 

Outro aspecto da modernidade que torna impossível a tradição é sua temporalidade 

peculiar. O tempo lento e totalizante das formas pré-capitalistas de trabalho, principalmente, 

aquelas ligadas ao artesanato, permitiam a sedimentação das experiências na comunidade, 

tornando possível, o surgimento de uma memória e palavra comuns. Seja no campo ou na 

cidade, na colheita do milho ou na moldura do vaso, o tempo distendido favorecia a 

assimilação profunda das histórias. E, de tanto ouví- las, os ouvintes adquiriam 

espontaneamente o dom de narrá-las. 

 No capitalismo moderno, o tempo rápido e entrecortado do trabalho não possibilita 

mais essa sedimentação. Ora, o que é a tradição senão essa memória compartilhada? Fonte 

inesgotável das narrativas orais, é a memória coletiva que permite a existência, a renovação 

e a transmissão das histórias. 
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Dessa forma, com a tradição adoecida, não é apenas a figura do contador de histórias 

que se extingue com ela, mas as formas tradicionais de narrativa. De fato, como afirma 

Benjamin, até bem pouco tempo atrás: 

 
 

Sabia-se muito bem o que era experiência: as pessoas mais velhas sempre a 
passavam aos mais jovens. De forma concisa, com a autoridade da idade, 
em provérbios; ou de forma prolixa, com sua loquacidade, em histórias; ou 
ainda através de narrativas de países estrangeiros, junto à lareira, diante de 
filhos e netos. Mas para onde foi tudo isso? Quem ainda encontra pessoas 
que saibam contar histórias como devem ser contadas? Por acaso os 
moribundos de hoje ainda dizem palavras tão duráveis que possam ser 
transmitidas de geração em geração como se fossem um anel? A quem 
ajuda, hoje em dia, um provérbio? Quem sequer tentará lidar com a 
juventude invocando sua experiência?4  
 

 

Detonada pelo desenvolvimento aluncinante das forças produtivas, a crise da 

narrativa oral começa a dar seus primeiros sinais com o surgimento do romance no início do 

período moderno. Essa nova forma de narrativa está ligada essencialmente à escrita. 

Enquanto sistema semiótico singular é óbvio que a escrita se diferencia da oralidade. Essa 

distinção, entretanto, não constitui em si um problema, uma vez que várias das formas 

épicas se alimentam da tradição oral. Segundo Benjamin, “o que distingue o romance de 

todas as outras formas de prosa – contos de fada, lendas e mesmo novelas – é que ele nem 

procede da tradição oral nem a alimenta”5. Pelo contrário, a natureza do romance é 

fundamentalmente distinta daquela que caracteriza a tradição oral. 

Enquanto o contador de histórias retira da experiência aquilo que narra e incorpora 

os fatos narrados à experiência dos ouvintes, o romancista segrega -se.  

 

A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 
exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não 
recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na 
descrição de uma vida humana, levar o incomensurável a seus últimos 
limites. Na riqueza dessa vida e na descrição dessa riqueza, o romance 
anuncia a profunda perplexidade de quem a vive.6  
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Editora Brasiliense, 201. 



 
 

Outra forma de comunicação que se distingue da narrativa oral e trabalha 

diretamente para o seu declínio é a informação ou a narrativa jornalística. Embora seja tão 

antiga quanto a capacidade humana de se comunicar, a informação se consolida com o 

surgimento da imprensa, no início do período moderno. Ela é tão estranha à narrativa oral 

quanto o romance, porém, é mais ameaçadora por trabalha com conceitos diametralmente 

opostos. A informação jornalística aspira a duas qualidades centrais que estão ausentes na 

narrativa oral: verificação imediata e plausibilidade.  

Ora, as histórias orais flertavam freqüentemente com o miraculoso, com o 

extraordinário, apresentando um universo muito distante do plausível. Além disso, as 

narrativas tradicionais não se apresentavam carregadas de explicações. Os relatos 

costumavam ser “secos”, desprovidos de contextos psicológicos ou sociais da ação. De 

modo que o ouvinte era livre para interpretar a história como desejasse. Principalmente, as 

narrativas orais não tinham nenhuma espécie de ligação com o efêmero. Enquanto a 

informação só tem sentido no momento em que é nova – ela só vive nesse momento – a 

narrativa não se entrega ao tempo, mantendo suas forças e se desenvolvendo durante 

gerações. 

 

Zumthor: a persistência da oralidade  

 

Quando trabalha a questão do oral e do escrito, Zumthor fala sobre uma poética da 

voz - tanto no presente quanto no passado. Encontramos aspectos dessa oralidade  

principalmente em comunidades tradicionais, mas também no ensino, nos meios de 

comunicação, no teatro e no cinema. São todos, segundo o autor, contadores de histórias: 

personagens que persistem desde a Idade Média – período marcado pela oralidade e fruição 

das palavras.  

Os contadores de história, ao apresentarem um repertório derivado da tradição, 

resgatam o oral ao mesmo tempo que estimulam a imaginação do ouvinte. Em comunidades 

que ainda não cederam aos impactos da modernidade, essas histórias continuam e são 

                                                                                                                                                      
 



transmitidas de geração para geração. São em conversas na beira do rio, nas folias ou na lida 

diária que elas são relembradas, construídas e atualizadas.  
Os contadores ganham uma importância ímpar porque passam a ter como função 

ligar os membros da comunidade às suas tradições, não apenas preservando o genuíno, mas 

também atualizando os elementos dessa tradição. Através dessa atividade de recordar ou 

buscar informações vivas, o narrador passa a resguardar a unidade dentro da diversidade, 

cuidando para que a história não se perca.  

Nas comunidades tradicionais, onde o conhecimento é armazenado no corpo e 

transmitido pela voz, os contadores de história são aqueles que não só acumulam 

conhecimento mas também experiências que lhes permite transformar o conhecimento em 

sabedoria.  São narrativas que revêem experiências, tornando possível desvelar o processo 

de recriação da memória, compreendendo-a como memória individual, profundamente 

marcada pela memória coletiva ou social.                                

As tradições orais são fundamentais para a manutenção dos costumes e servirão de 

alicerce para a constituição da história de uma sociedade. Não podemos pensar em 

manutenção  das tradições sem pensarmos em memória, nas suas formas de registro e na 

seleção do que se vai registrar. A oralidade, tratada por Zumthor7 - a partir da função do 

intérprete-narrador e do ouvinte - é fonte primeira de toda forma de comunicação.  

O narrador, sua história e seu público são relacionados como componentes de um 

evento comunicativo. Os agentes participantes desse evento interagem socialmente pela voz. 

As comunidades sem escrita formal encontram formas, algumas vezes mais eficientes de 

veiculação e conservação dos seus valores. Lourenço Rosário afirma que  

 

Nas sociedades de tradição oral, a educação se associa à arte e o ato 
criativo está em função das preocupações da manutenção e 
prosperidade do grupo comunitário. Em suma, na oralidade, todos os 
atos, quer educativos, quer criativos, efetivam-se para preservação 
do grupo8 

 

Ainda hoje, encontramos esses narradores e, mesmo que haja divergências no modo 

de contar, o sentido original e o fio condutor da história são preservados. É como se a 

                                                 
7 Zumthor, Paul. A Letra e a Voz: São Paulo: Cia. Das Letras, 57. 
8 ROSÁRIO. A Narrativa africana de expressão oral, p.50 



história tivesse se fragmentado em diversas partes, que ao invés de se excluírem, passam a 

se complementar. Nos chamados guetos, encontramos mais facilmente esses personagens 

que preservam a forma tradicional de narrativa: é o contador que experimenta a história, que 

sem “conhecimento das letras”, sabe como ninguém, contar as histórias antigas, cantar 

versos das folias, impor ditados populares ou reconhecer para que serve cada planta do 

quintal. 

Na comunidade Calunga, onde as histórias ainda são preservadas entre os vãos da 

oralidade, podemos compreender este conceito de narrativa proposto por Zumthor. 

 

Calunga: nos vãos da oralidade  

 

“O meu avô era calunga. Esse era calunga mesmo, daqueles que veio lá de cima, 

pra fugir dos patrão, não era? Ele me contava isso. Chegou aqui mais um monte. Vô Elias 

que ele se chamava”, conta Dona Joana, de 109 anos. Moradora mais velha de toda a 

comunidade, viveu alguns anos na cidade e voltou para o Engenho II, lugar onde nasceu. Na 

cozinha da sua casa, sentada ao pé do fogão a lenha, ela se lembra dos tempos antigos, 

quando ali, era só  

[...] umas casinhas espalhadas, um monte de mato pra todo 

lado. Também tinha muito engenho, o povo produzia açúcar, 

cachaça, rapadura. Nossa, eu já trabalhei demais nesse lugar aqui. 

Tem muito suor meu nesse chão. Na Serra da Boa Vista, na Fazenda 

Paciência, Bucanha, Candaru e mais um tanto. Até casa eu já ajudei 

fazer, acredita? Até casa..   

Dona Joana também foi parteira e já “pegou” mais de 150 meninos. “Até pouco 

tempo eu ainda pegava, acho que parei na era de 2001. Tem família que eu coloquei todo 

mundo no mundo, do bisavô até o bisneto. É muito bonita essa profissão, né?”. 

Essas e outras histórias (reais ou fantásticas) são contadas pelos narradores orais da 

comunidade Calunga, um remanescente de quilombo, localizado entre os municípios 

Teresina de Goiás, Cavalcante e Monte Alegre, em Goiás. São cerca de 4.500 pessoas, que 

mantidas pela tradição de contar histórias, mostram os caminhos da oralidade enquanto 



manifestação da palavra, memória individual e coletiva de um povo. Das conversas 

enquanto se enrola o fumo ou lava a roupa no rio, das trocas de informação provocadas pela 

recém-chegada do calunga que foi à cidade ou do avô que conheceu a cidade há muitos anos 

quando viajava meses em busca de sal, das canções trazidas pelo tempo, das lendas e mitos 

nascem os assuntos que deixam de ser parte apenas do imaginário, da esfera íntima e passam 

a ser discutidos na coletividade, fazendo parte do mundo comum. 

São rezas fortes, festas, dedo de prosa na hora de plantar a mandioca (que continua 

na hora de colher a raiz e produzir a farinha), ditados, provérbios e frases- feitas, recordações 

de gente antiga valente. Na comunidade Calunga, todos sabem contar história. Contam 

devagar, relembrando cada detalhe, desenhando ludicamente imagens mímicas com as 

mãos. São relatos que legitimam e tornam a história real. Eles revivem as histórias e 

constroem signos próprios, constituindo uma memória compartilhada. Através de gestos, 

movimentos e até vestimentas, constróem frases com os próprios corpos, que contam 

histórias de escravidão e de resistência, os primeiros contatos com o homem branco, os 

casamentos entre índios e negros, entre outros relatos.  

Na comunidade Calunga, muitas histórias nascem inspiradas em outras histórias. 

Com o passar do tempo, elas vão tendo uma história dentro daquele povo, acompanhando 

suas vidas e sendo enriquecidas por experiências e embates. Sr. Dermetrino dos Santos, 78 

anos, é um dos narradores calunga. Na varanda da sua casa, ao pé da Serra da Boa Vista, ele 

passa horas contando histórias, enquanto separa o algodão cru, que é cuidadosamente 

colocado no artificio - isqueiro dos mais velhos. Depois de colocar fumo picado no 

cachimbo que ele mesmo fez com barro cozido, tira cuidadosamente a ponta de chifre de seu 

embornal, risca uma lima velha na pedra de fogo e a fagulha cai no algodão, acendendo o 

artifício. Depois de umas baforadas no cachimbo, ele segura o chifre e se lembra de uma 

velha história que aconteceu por aquelas bandas.  

“É a ponta de vaca” ( ele brinca enquanto segura o artifício, se referindo ao termo  

que também é usado para falar que alguém tem uma certa quantia de gado no pasto). Conta 

assim, a história da Ponta de Vaca: 

 

 



Eu vô contá proceis uma história da ponta de vaca. É ponta de 

vaca! Uma vez meu pai que conto e eu nunca isquici.  

Um moço queria casa, né? Mas o pai da dona era bravo que 

só ele.  

Tá bem! você é rico, né?!?!, perguntô o rei. “É, meu pai tem 

uma ponta de vaca”,  

No dia marcado pra acontecê o casório, o rapaz mandou 

chamá o pai pra assistir. O pai chegou, naquela tanguinha , 

né!? Tanguinha. O rei, vendo os trajes surrados do futuro 

sogro de sua filha, perguntou ao rapaz, “Uai, moço, quê que 

esse véio é rico e chegou nessa tanguinha? Mas ocê num disse 

que o seu pai tinha uma ponta de vaca?” O jovem não perdeu 

tempo, “ó aqui, daí meu pai...” o pai pegô lá o artifício dele 

deu pro filho, “Aí. Não é  ponta de vaca?!?!?” perguntou 

mostrando o chife. “É uma ponta de vaca! é ou não é, seu rei?, 

perguntou o rapaz. “É!”, teve que fala o rei, né? E o moço casou 

com a dona que ele gostava. É ponta de vaca! É ponta de vaca!! 

Ponta de vaca!!!!!!!  

 

 

 Entre os narradores Calunga, o calungueiro (como eles costumam se chamar) Juraci 

dos Santos, o Jura, destaca-se por sua relação com a palavra escrita. Ainda jovem, ele se 

preocupa em ouvir as histórias contados pelos mais velhos e em seguida, transcrevê-las,  

geralmente, em forma de versos ou cartas. Apesar de ter freqüentado apenas o ensino 

primário, Jura não deixa de praticar a escrita. Seus textos lembram o discurso oral, é como 

se ele quisesse estar presente o tempo todo.  

 

 A vida do meu povo 

 Aqui eu vou contá 

 Pra não se perdê na istrada 

 Nem no meio da calssada 

 



 Tem calunga de tudo jeito 

 Mora tudo aqui no meu peito 

 Os veios e os novos 

 E quem ainda nem nasceram 

 

 

O narrador das histórias locais ganha uma importância ímpar nessas comunidades. 

Como já adianta Zumthor, ele passa a ter como função ligar os membros da comunidade às 

suas tradições, não apenas preservando o genuíno, mas também atualizando os elementos 

dessa tradição. São as narrativas de vida, muito comuns na comunidade, que ganham voz na 

fala de seus sujeitos. Quando se trabalha com esse tipo de oralidade, há um cruzamento 

entre o tempo, a memória e a narrativa.  A pesquisa com itinerário de vida envolve imagens 

e lembranças. Para Cesar Guimarães, “[...] há uma voz que se configura em palavras, cujos 

ecos guardam ressonâncias de épocas” 9. Ricouer10 afirma que “o que é narrado é sempre a 

vida; contudo a vida como tal não forma por si mesma uma totalidade de sentido, mas 

totaliza-se pela narração. O sentido do tempo vivido é sempre uma interpretação, nunca um 

dado imediato” 

Nas história de vida, contadas ao redor da fogueira, à margem da estrada ou à beira 

do Rio Paranã, o passado torna-se espaço de sabedoria e experiência. Elementos que, numa 

perspectiva de tempo espiralar, transitam entre o presente e o futuro. “Por meio desta 

atividade da memória, o narrador exerce uma função quase mítica de ser a memória viva do 

grupo, resguardando a unidade dentro da diversidade, cuidando da história com a autoridade 

de quem viu, viveu e ouviu.”11  

 

Da experiência à narrativa jornalística 
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Diante dessas reflexões sobre a persistência da oralidade, sobre o passado e o 

presente dos contadores de histórias, de seu papel central na tradição e na modernidade, 

nascem questões que iluminam o fazer jornalístico.  

A intenção é que o fazer jornalístico seja repensado a partir de uma narrativa escrita 

que leve elementos da oralidade. É nesta encruzilhada que o jornalismo encontra com outras 

áreas do conhecimento, como a literatura. Zumthor defende a possibilidade de que, em 

função do momento histórico, o texto vai depender ou de uma oralidade que funcione na 

zona da escritura ou de uma escritura que funcione na oralidade.  

A principio, o jornalista deve deixar de ser aquele que olha para o entrevistado 

contemplando-o como um mero objeto de pesquisa, mas deve sim, se comprometer com um 

trabalho mais sensível e compartilhado. Ou seja, antes de escrever a história, permitir-se 

participar dessa experiência coletiva, à maneira do narrador tradicional. Como afirma 

Benjamin, “ele não está interessado em transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma 

informação ou um relatório. Ele mergulha a coisa na vida para em seguida retirá- la dela.”12 

Segundo o critico literário Silviano Santiago, o narrador jornalístico “...narra a ação 

enquanto espetáculo a que assiste (literalmente ou não) da platéia, da arquibancada ou de 

uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra como atuante”13. Atualmente, 

um assunto pode seduzir o jornalista, mas o seu texto – na grande maioria dos jornais 

brasileiros – ganha um ar sério, frio, longe de prender o leitor pelo prazer de ler. A 

reprodução dos textos pré- fabricados e a conseqüente frieza dos relatos, transformam a 

narrativa em um lugar vazio. 

 Quem narra uma história: quem a experimenta ou quem a vê? “Ou seja: é aquele que 

narra ações a partir da experiência que tem delas, ou é aquele que narra ações a partir de um 

conhecimento que passou a ter delas por tê- las observado em outro?” Silviano responde à 

própria pergunta: “No primeiro caso, o narrador transmite uma vivência; no segundo caso, 

ele passa uma informação sobre outra pessoa.  Pode-se  narrar uma ação de dentro dela, ou 

de fora dela.” E continua afirmando o que é autêntico em um texto: 

 
Só é autêntico o que eu narro a partir do que experimento, ou pode 
ser autêntico o que eu narro e conheço por ter observado?  Será 
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sempre o saber humano decorrência da experiência concreta de uma 
ação, ou o saber poderá existir de uma forma exterior a essa 
experiência concreta de uma ação?  (...)Benjamin pode caracterizar 
três estágios evolutivos por que passa a história do narrador.  
Primeiro estágio: o narrador clássico, cuja função é dar ao seu 
ouvinte a oportunidade de um intercâmbio de experiência ; segundo: 
o narrador do romance, cuja função passou a ser a de não mais poder 
falar de maneira exemplar ao seu leitor;  terceiro: o narrador que é 
jornalista, ou seja, aquele que só transmite pelo narrar a informação, 
visto que escreve não para narrar a ação da própria experiência, mas 
o que aconteceu com x ou y em tal lugar e a tal hora.  Benjamin 
desvaloriza (o pós-moderno valoriza) o último narrador.14. 
 
 

Se o que justifica a narrativa é a experiência do olhar, de como e porque se vê o que 

se vê, a credibilidade de um texto jornalístico “poderia vir da capacidade do jornalista de ler 

a diversidade de textos à sua volta, organizando as diversas experiências do mundo ali 

presentes, ampliando as visões de mundo ali contidas e contribuindo para "arejar" as retinas 

do leitor/espectador”. 15 

Embora a narrativa tradicional esteja cada vez mais distante dos grandes centros 

urbanos, espera-se que o jornalismo – enquanto prática social – possa buscar esses 

elementos para construir uma narrativa mais humanizada próxima da realidade e do seu 

leitor.  
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