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Resumo 
 

A análise da adaptação fílmica “O curioso caso de Benjamin Button” permite que se discuta 
não só o conceito de hipertextualidade, com base nos estudos do teórico de cinema Robert 
Stam, como também possibilita, para além das questões que envolvem romance e filme, que 
se reflita sobre um dos problemas mais atuais do jornalismo impresso: a sua obsolescência. 
Parte-se, então, para a análise da intrínseca relação entre mídia e memória, com ênfase no 
papel dos impressos no processo de aprofundamento dos modos de apropriação/ 
recuperação fragmentada do mundo. Um momento no qual a memória instrumentalizada 
dos meios se define prioritariamente por sua característica de fragmentação e por sua 
capacidade de armazenamento, capazes de gerar tanto instabilidade (por meio da aceleração 
digital), quanto estabilidade (por meio da ilusão de que se pode tudo guardar). 
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Leituras de uma adaptação 

 

Publicado no início dos anos 1920 – época de profundas transformações científicas e 

sociais, e também de excepcional prosperidade econômica, num período de consolidação 

dos Estados Unidos como potência mundial –, o conto The Curious Case of Benjamin 

Button, do escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald (1896-1940), popularizou-se 

mundialmente em 2008, com o sucesso de sua adaptação para o cinema, sob a direção de 

David Fincher, com roteiro de Eric Roth e Robin Swicord. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da ECO-UFRJ e membro do Laboratório de 
Estudos em Comunicação Comunitária (LECC-UFRJ). Orientanda do Prof. Dr. Muniz Sodré. E-mail: 
gabriela.nora@yahoo.com.br 
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Exemplo claro de tal feito foi o relançamento, no Brasil, por meio da editora José 

Olympio, do livro “Seis contos da era do jazz e outras histórias”, de Fitzgerald, que abriga, 

dentre outros, o conto que inspirou a produção dirigida por Fincher. No entanto, na edição 

pós-filme, de 2009, lê-se “O curioso caso de Benjamin Button e outras histórias da era do 

jazz”, numa tentativa clara de pegar carona no sucesso da adaptação cinematográfica e, 

quem sabe, atrair seus espectadores para a leitura.  

A obra narra a história de um homem que nasce com a aparência e as doenças de 

uma pessoa idosa. À medida que os anos passam, Benjamin Button vai rejuvenescendo até 

simplesmente não existir mais. Tal é a temática central do romance, em torno da qual se 

desenrola a narrativa de Fitzgerald, e a qual dá origem ao argumento do filme. Fora isso, e o 

fato de ambos possuírem o mesmo título, conto e filme apresentam desenvolvimentos 

bastante distintos. O que poderia conduzir, erroneamente, a análises do tipo “o livro é 

melhor do que o filme ou o filme é melhor do que o livro?”.  

Para não incorrer neste erro, vale atentar para as observações do teórico norte-

americano Robert Stam, especialmente quando este introduz o conceito de intertextualidade 

à análise da adaptação fílmica, demonstrando que este não se reduz às discussões sobre as 

influências ou fontes diretas de um texto. O intertexto da obra de arte inclui, segundo o 

autor, todas as “séries” no interior das quais um dado texto se localiza. Ou seja, “qualquer 

texto que tenha dormido com outro texto, dormiu também, necessariamente, com todos os 

outros textos com os quais este tenha dormido” (STAM, 2003: 226). 

 Tal é a riqueza do conceito, que ele permite relacionar a adaptação fílmica a outros 

sistemas de representação – levando-se em consideração o “dialogismo” bakhtiniano 

cultural, contextual e textual que a constitui – “e não a um mero e ‘amorfo’ contexto”. É o 

que também afirma Stam, ressaltando ainda que as adaptações devem ser pensadas sob o 

ponto de vista intertextual – isto é, como sendo elaboradas dentro de um contínuo processo 

de “reciclagem, transformação e transmutação, sem um claro ponto de origem” – e não sob 

as diretrizes de um discurso moralista e valorativo sobre fidelidade ou traição. (STAM, 

2003: 234)   

Assim, partindo de categorias delineadas por Gérard Genette, o autor propõe que as 

adaptações fílmicas sejam consideradas como elementos participantes de uma contínua 

troca transtextual, e não como simples tentativas de ressuscitação da obra original. Além 

disso, conforme esclarece Stam, a ideia mesma de originalidade pode ser desconstruída, 

numa perspectiva derridiana: “o prestígio aural do original não vai contra a cópia, mas é 
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criado pelas cópias, sem as quais a própria ideia de originalidade perde o sentido. O filme 

enquanto “cópia”, ademais, pode ser o “original” para “cópias” subseqüentes”. (STAM, 

2006: 22)  

Logo, considerar a adaptação fílmica de “O curioso caso de Benjamin Button” 

apenas em sua relação com o conto de Fitzgerald (tomado como original), implicaria uma 

profunda restrição de suas potencialidades transtextuais. Portanto, é preciso ir além do par 

romance/filme para pensar a adaptação, de modo que se pode afirmar ser imprescindível 

pensar o próprio romance como uma adaptação. O que, no caso da obra aqui retratada, 

torna-se bastante evidente já na abertura do conto, por exemplo, quando o autor afirma ter 

se inspirado ele mesmo na famosa frase de Mark Twain: “A vida seria infinitamente mais 

feliz se pudéssemos nascer aos 80 anos e gradualmente chegar aos 18”. 

No que tange às cinco categorias transtextuais de Genette (intertextualidade, 

arquitextualidade, metatextualidade, paratextualidade e hipertextualidade), Stam destaca a 

hipertextualidade, aquela que “diz respeito à relação entre um texto, a que Genette 

denomina ‘hipertexto’, e um texto a este anterior ou ‘hipotexto’, que o primeiro transforma, 

modifica, elabora ou estende”, como sendo a mais relevante ao estudo da adaptação fílmica: 

 

O termo “hipertextualidade” possui uma rica aplicação potencial ao cinema, 
especialmente aos filmes derivados de textos preexistentes de forma mais precisa e 
específica que a evocada pelo termo “intertextualidade.” A hipertextualidade evoca, 
por exemplo, a relação entre as adaptações cinematográficas e os romances 
originais, em que as primeiras podem ser tomadas como hipertextos derivados de 
hipotextos preexistentes, transformados por operações de seleção, amplificação, 
concretização, e atualização. (STAM, 2003: 233)  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o conto “O curioso caso de Benjamin Button” é 

um hipotexto e o filme homônimo, um hipertexto, transformado por Fincher e seus 

roteiristas, através de operações de seleção, acréscimos e deslocamentos, com aproximações 

e distanciamentos da obra de Fitzgerald. Em outras palavras, as mudanças empreendidas a 

partir do conto recriam um outro texto, dentro de um novo contexto.  

Além disso, vale ressaltar que um mesmo hipotexto pode dar origem a diferentes e 

variados hipertextos, tantos quantas forem as suas adaptações. Ou seja, mesmo que se tenha 

a intenção de ser fiel ao texto de origem (o que não se aplica ao filme aqui em questão), 

tudo muda na adaptação; e em cada adaptação. Sendo assim, o hipertexto pode permanecer 

em estrita aderência ou apenas aludir remotamente ao hipotexto, sem que uma ou outra 

escolha interfira, necessariamente, na qualidade da obra em questão.  
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Feitas as devidas ressalvas, apresentam-se, a seguir, algumas das principais 

diferenças observadas entre o conto e sua adaptação para o cinema: 

Com relação ao contexto histórico, enquanto o romance se passa em Baltimore, 

entre os anos 1860 e 1930, a versão cinematográfica se desenvolve na cidade de Nova 

Orleans e para além dela, indo e vindo no tempo, numa narrativa intercalada que percorre 

desde os anos 1918 aos dias atuais. Não por acaso, Stam afirma que “muitas das mudanças 

entre a fonte do romance e a adaptação cinematográfica têm a ver com ideologia e discursos 

sociais” (STAM, 2006: 44). De fato, é exatamente o que se percebe aqui, dada, 

principalmente, a diferença do contexto temporal. 

 Assim, enquanto o romance aborda as questões raciais e de classe de forma 

explícita, apresentando-as em vários momentos da narrativa, o filme parece não se ocupar 

de tais questões, ou melhor, trata-as de forma bastante sutil; isto é, elas estão lá – por 

exemplo, no fato de Benjamin Button, branco, filho de família abastada, ser criado por uma 

mulher negra e funcionária de um asilo –, mas de modo algum aparecem como problema.  

Com relação ao personagem principal, tanto no livro quanto no filme, Button nasce 

idoso, mas no primeiro, já adulto, com uma mentalidade madura, enquanto que no segundo, 

nasce bebê, imaturo, ainda que com a aparência e as doenças de uma pessoa idosa. Essas 

diferenças podem ser melhor compreendidas na medida em que, mais uma vez, partindo do 

contexto cultural de cada época, percebe-se o quanto determinados assuntos, permeando o 

imaginário coletivo de uma dada sociedade e, desta forma, configurando-se como temática 

relevante, aparecem com maior ou menor ênfase nas narrativas.  

 

O que diria às pessoas que parassem para lhe falar? Teria de apresentar este... aquele 
septuagenário: “Este é o meu filho, nasceu esta manhã, cedo”. Depois o velho 
apertaria o cobertor em volta do corpo e seguiriam o seu caminho, passando pelas 
lojas movimentadas, pelo mercado de escravos – durante um sombrio momento, Mr. 
Button desejou veementemente que o filho fosse preto–, passando pelas casas 
luxuosas do bairro residencial, passando pelo lar dos velhos... 
[...] 
Depois voltou-se para a enfermeira e perguntou: 
–  O que é que eu faço? 
– Vá à baixada e compre algumas roupas para o seu filho. 
A voz do rebento de Mr. Button seguiu-o pelo corredor afora: 
– E uma bengala, pai. Preciso de uma bengala. 
Mr. Button bateu brutalmente com a porta de saída...3 

 
                                                 
3 FITZGERALD, F. Scott. The Curious Case of Benjamin Button. Tradução: Fernanda Pinto Rodrigues. 3ª ed. Lisboa: 
Editorial Presença, 2009. p.12 
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Logo, quando, por exemplo, a adaptação fílmica opta por apresentar um Button que 

rejuvenesce tão somente em seus aspectos físicos, já que a sua atividade mental acompanha, 

em certa medida, a sua “idade real” e, em sintonia com ela, vai envelhecendo, o filme 

concede maior ênfase às discussões sobre a valorização da aparência na sociedade e o quão 

doloroso pode ser amadurecer em um corpo que rejuvenesce. Tal questão se coloca no 

filme, diferentemente do livro, não só com relação ao sentimento de perda do personagem 

principal, à medida que este assiste à morte de pessoas queridas, mas sobretudo ao ressaltar 

a angústia de Button por não poder acompanhar o crescimento da filha e, principalmente, 

por não poder viver o amor que sentia por Daisy (bailarina pela qual se apaixona quando 

ambos ainda eram crianças; ele com a aparência de velho) ao longo de toda a sua vida. O 

que, de fato, não ocorre no conto, tendo em vista que o personagem-título chega mesmo, 

com o passar dos anos, a desenvolver certa repulsa pela mulher com quem se casa.       

Além disso, se no conto Button recebe os cuidados da família, com a qual convive; 

no filme, ele é abandonado pelo pai, após a morte da mãe, logo depois que nasce. Tendo 

sido deixado na porta de um asilo, o protagonista do filme passa então a ser cuidado por 

uma mulher que trabalha no local, e a conviver com as pessoas de lá. Porém, talvez o mais 

significante seja o fato de Fitzgerald centrar a sua narrativa na forma como a sociedade de 

Baltimore convive com o “caso Benjamin Button”, enquanto Fincher e seus roteiristas 

percorrerem o rejuvenescimento de Button a partir da sua relação com Daisy e do seu 

envelhecimento, com o qual fazem contraponto ao longo de todo o filme.  

Por tudo isso, pode-se dizer que do texto “original” o filme preserva pouco. O 

romance de Fitzgerald pouco explica; sugere bem mais. O filme, por sua vez, acentua a 

verossimilhança dentro do relato, dispensando as elipses temporais da narrativa literária. E, 

nesse sentido, a alteração do ponto de vista narrativo é fundamental à transformação: no 

conto, um narrador externo, em terceira pessoa; no filme, o próprio protagonista, por meio 

de um diário, ganha voz através de uma das personagens ativas na narração. Por fim, a 

extensão do filme (167 minutos), quando comparada a um conto de pouco mais de 50 

páginas (em sua versão em português), não deixa dúvidas quanto à necessidade de literatura 

e cinema se afastarem para que cada um encontre o seu caminho, respeitando as 

particularidades e exigências de cada meio, com proveitos e resultados completamente 

distintos – isto é, nem melhores nem piores, apenas diferentes. 

Assim, apesar de manterem posições distantes, conto e filme levam, cada qual ao 

seu modo, à reflexão sobre o angustiante fluir do tempo, tal como Daisy resume em 
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determinado ponto do filme: “todos acabamos em fraldas”. Isto é, seja o novo, que nasce 

novo e torna-se velho; ou o novo, que nasce velho e torna-se novo, todos estão sujeitos ao 

passar do tempo e à finitude própria do ciclo da vida, sobre a qual a ciência, por mais 

evoluída que seja, não tem o menor controle. Assim, Button tem de enfrentar aquilo que 

todo ser humano sabe ser inevitável. E com ele não seria diferente, ainda que toda a sua 

vida tenha transcorrido do ponto de vista de um relógio que gira ao contrário (imagem, 

essa, central no desenvolvimento da narrativa cinematográfica):  

 

Não se lembrava. Não se lembrava com clareza se o leite estava morno ou frio da 
última vez que comera nem de como os dias passavam: havia apenas o seu berço e a 
presença familiar de Nana. E depois esqueceu-se de tudo. Quando tinha fome, 
gritava – mais nada. Durante as tardes e as noites respirava e havia sobre ele suaves 
resmungos e murmúrios que mal ouvia, odores levemente diferenciados, luz e 
escuridão. 
Depois escureceu tudo e o seu berço branco, e os rostos obscuros que pairavam 
sobre ele, e o aroma morno e doce do leite desvaneceram-se por completo da sua 
mente.4 

 

  

Adaptação de uma releitura 

 

Para além do universo fictício criado por Fitzgerald no longínquo ano de 1922, ou 

mesmo do ainda recente filme indicado ao Oscar 2009 em 13 categorias, incluindo melhor 

filme, mas das quais venceu apenas três (melhores efeitos visuais, melhor direção de arte e 

melhor maquiagem), há, nos dias atuais, não um ser humano, mas uma série deles que 

diariamente se envolve no projeto de fazer nascer o velho. 

Um velho que, ao contrário de Button, não rejuvenesce. Tampouco cumpre o seu 

ciclo vital ou teme “o inevitável”. Desprovido de vida, tem, contudo, alguns possíveis 

destinos traçados desde o seu nascimento: embrulhar peixe, banana, forrar gaiola, servir de 

banheiro para animais domésticos, de cobertor para pessoas de rua, de proteção quando se 

realiza algum tipo de pintura. 

 Trata-se, aqui, do jornal impresso e, de modo ainda mais específico, da grande mídia 

impressa tradicional, dos “jornalões”5 – “intelectuais coletivos das classes dirigentes”6. 

                                                 
4 FITZGERALD, F. Scott. The Curious Case of Benjamin Button. Tradução: Fernanda Pinto Rodrigues. 3ª ed. Lisboa: 
Editorial Presença, 2009. p.52 
5 Atualmente, no Brasil, consideram-se três os principais jornais impressos do país: Folha de São Paulo, Estado de São 
Paulo e O Globo. Para mais análises sobre “os jornalões” ver LIMA, Venício A. de. “Mídia impressa: qual a relevância 
dos jornalões?”  Consultado em: 28 de julho de 2009. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=548IMQ001 e “Sobre os jornalões: onde circulam, quem os 
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Aqueles que, há alguns anos atrás, tinham um desses destinos possíveis, mas também uma 

finalidade maior, inicial, de extrema relevância, que se acreditava, até então, insubstituível. 

Ou mesmo uma outra, posterior, de caráter histórico, quando o ‘jornal antigo’ (e não 

‘velho’), que integrava os acervos das bibliotecas, era consultado como verdadeira relíquia. 

Hoje, não como antes. 

Com a cada vez maior digitalização dos acervos, quem precisa ir até uma biblioteca 

manipular aquele papel sujo e desgastado pelo tempo? E, se embrulhar peixe e coisas afins 

era tarefa para o jornal do dia anterior, na época da informação instantânea, o velho de 

ontem é, cada vez mais, o velho de hoje: o jornal que acabou de nascer, velho. Mas não 

como o velho Button, posto que, até agora, não indica sinais de rejuvenescimento. 

Como dito em trabalhos anteriores, o jornal impresso precisa se reinventar se quiser 

sobreviver. Não dá mais para continuar repetindo, como se novidade fosse, o que o rádio, a 

TV e, sobretudo a internet, já ‘martelaram’ por horas e horas ao longo do dia. É como 

afirma Carlos Eduardo Lins da Silva: “se resolver continuar repetindo o que os outros 

meios informam mais rapidamente e com mais vibração, haja peixe e banana para 

embrulhar”7. 

Logo, não há dúvidas de que é preciso que se promovam mudanças no jornalismo 

impresso. Mas, diferentemente das que se têm experimentado, mudanças que não cedam 

aos apelos da velocidade, da aceleração e da informação segmentada. Mudanças que 

possam ir de encontro à fragmentação do noticiário e à produção de blocos de informações 

cada vez mais restritas.  

Já há alguns anos, temos apontado os malefícios da segmentação do noticiário: 

perda da capacidade de contextualização, prejuízos das trocas, das relações e das inter-

relações – não apenas em caráter jornalístico, mas social –, em benefício de uma 

publicidade cada vez mais eficiente, que teve aumentadas as suas capacidades de atender às 

demandas mais específicas dos diferentes segmentos sociais. Alertamos ainda para os 

perigos de uma hipersegmentação dos jornais impressos, no afã de acompanharem a 

internet – essa que tanto tem contribuído para acelerar os processos de segmentação da 

mídia rumo a públicos cada vez menores.  

                                                                                                                                                     
lê?” Consultado em: 04 de agosto de 2009. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=549IMQ001 
6 SODRÉ, Muniz. “É necessária uma nova abolição?” Consultado em: 27 de outubro de 2009. Disponível em: 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=561CID001 
7 LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. “Notícia velha para embrulhar peixe”. Jornal Folha de S. Paulo, 09.11.2008. 
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Cabe agora acrescentar que, num mundo em que tudo se esvai, a tecnologia amplia a 

segmentação, mas também a capacidade de armazenamento, levando, assim, a ilusão de que 

se pode tudo capturar, armazenar e recuperar por meio das novas tecnologias. É o que 

constata Fausto Colombo, explicando que a memória contemporânea vive a ilusão de que 

memória não pressupõe esquecimento. Contudo, adverte o autor, as mnemotécnicas são 

“arquivos imperfeitos”. Logo, como toda memória, pressupõem seleção, esquecimento e 

falhas: “é exatamente nisso que reside o mais agudo paradoxo da sociedade arquivística, 

pois não há memória a longo prazo que se mostre incapaz de esquecimento, sintoma de uma 

completude apenas ilusória e inatingível” (COLOMBO, 1991: 96).  

David Lowenthal não só concorda com esta afirmação, como acrescenta: “deduzir e 

agir eficazmente não requerem memória enciclopédica, mas sim memória altamente 

seletiva, além de capacidade de esquecer aquilo que deixou de ter importância” 

(LOWENTHAL, 1998: 77).  

A tecnologia é, pois, responsável por gerar uma sensação de instabilidade num 

mundo em que tudo passa rápido (obsolescência) e, ao mesmo tempo, de estabilidade por 

meio da ilusão de que tudo pode armazenar. Segundo Colombo – cuja obra sugere a 

existência de uma tradição mnemônica ocidental, uma espécie de “mania arquivística” que 

perpassa a cultura e a evolução tecnológica, isto é, um tipo de filosofia da memória, que 

estaria por trás dos arquivos de ontem e hoje –, 

 

a lógica arquivística contemporânea tem em si mesma o próprio valor: ela conserva, 
baseada no pressuposto de que a conservação é necessária. Não é, portanto, o objeto 
que torna valiosa a sua própria lembrança, é a lembrança que torna valioso o objeto 
lembrado. (COLOMBO, 1991: 103).  

 

Ou seja, o importante não é mais recordar, praticar a memória, mas ter a certeza de 

que a recordação está lá em algum lugar, no qual a sua recuperação é, ao menos em teoria, 

sempre possível. Assim, explica o autor, das duas faculdades mnésticas aristotelianas – a 

mneme (de conservação) e a anamnesis (de recuperação) –, a sociedade, em sua dimensão 

arquivística, tem privilegiado a primeira em detrimento da segunda. (COLOMBO, 1991: 

104) 

Para o historiador francês Pierre Nora, essa ânsia de tudo guardar se traduz em 

sintoma patológico, já que não se trata mais de uma preocupação com o passado, mas com 

o presente que logo se transformará em passado. Ou seja, é a consciência de que o presente 
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logo vai desaparecer, aliada a incerteza quanto ao que guardar, que gera essa espécie de 

“zelo supersticioso”, essa ânsia de arquivamento: 

 

A memória moderna é, sobretudo, arquivística. Ela repousa inteiramente na 
materialidade do vestígio, da imediatez do registrado, da visibilidade da imagem. 
[...] [Porque] quanto menos a memória é experimentada internamente, mais ela 
existe apenas através de seus arcabouços exteriores, seus signos visíveis – daí a 
obsessão com o arquivo que marca a nossa época, atenta de uma só vez tanto para a 
completa conservação do presente quanto para a total preservação do passado. 
(NORA, 1984: 8) 

 

Está certo que “a perda de memória destrói a personalidade e priva a vida de 

significado” (LOWENTHAL, 1998: 83). Mas, o que dizer das consequências da perda de 

memória dos meios, quando, por intermédio de uma narrativa fragmentada e centrada 

apenas no factual, no instante mais específico de cada acontecimento, privam-se os leitores 

dos significados que muitas vezes podem ser construídos a partir das conexões, das 

remissões e das alusões a algo que já ocorreu ou mesmo que ainda ocorre, contemporâneo 

ao fato noticiado? Fatos que ajudariam a entender as conjunturas e “os porquês” de 

determinado acontecimento, mas que são deixados de lado em benefício das notícias curtas 

e rápidas, em prol da velocidade e da manutenção do fluxo informacional. 

Pode-se mesmo dizer que o jornalismo prioriza o tipo de memória descrito por 

Lowenthal como “memória instrumental”, aquela que não dá brecha a qualquer 

envolvimento com o passado, senão um passado esquematizado que aponta para o mais 

importante presente. Uma memória cotidiana, cuja recordação ressuscita fatos, não 

sentimentos, que recorre aos acontecimentos anteriores sem evocar as sensações que os 

acompanharam. Enfim, uma memória cujo “passado relembrado instrumentalmente é uma 

paisagem convencional e estéril” (LOWENTHAL, 1998: 90) 

De fato, a legitimação por meio do passado foi substituída pela legitimação através 

do futuro. É o que afirma Nora, ressaltando, ainda, que, nesse contexto, a busca não se dá 

mais por uma genealogia, mas por um deciframento do que somos (hoje) à luz do que não 

somos mais. Ou seja, trata-se da busca de uma identidade irrecuperável, por uma sociedade 

que se move da idéia de um passado sólido e bem estabelecido, de uma história encarregada 

da continuidade da memória, para um passado fragmentado, cuja memória age na 

descontinuidade da história. Assim é que, segundo o autor: “nossa relação com o passado, 

[...], é algo inteiramente diferente do que poderíamos esperar de uma memória: não mais 

uma continuidade retrospectiva mas a iluminação de descontinuidades” (NORA, 1984: 12).  
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Segundo o teórico francês, quanto menos a memória está presente na 

contemporaneidade, mais se precisa dela e mais a valorizam. Isto porque, não só as 

sociedades se transformam mais rápido (aceleração da história), como os sujeitos percebem 

essa aceleração (consciência histórica), de modo que a perda dos referenciais, o medo e a 

angústia fazem com que a sociedade tenha vontade de lembrar. E é justamente essa intenção 

de lembrar que, segundo Nora, distingue os “lugares de memória” dos “lugares da história”.  

Aqueles, ao contrário desses, são locais onde o sentido de continuidade histórica 

permanece. Últimas encarnações de uma consciência da memória que sobrevive em uma 

época de desritualização do mundo, de valorização do novo e do futuro. Uma época em que 

não há mais memória espontânea. E, quando a memória não está mais em lugar nenhum, é 

preciso criar “refúgios”, “altares”, para ela. Portanto, de acordo com Nora, “há lugares de 

memória, porque não há mais ambientes de memória, contextos reais da memória” (NORA, 

1984: 1, grifos do autor). Contudo, para Huyssen, não se trata da  

 

perda de alguma idade de ouro de estabilidade e permanência. Trata-se mais da 
tentativa, na medida em que encaramos o próprio processo real de compressão do 
espaço-tempo, de garantir alguma continuidade dentro do tempo, para propiciar 
alguma extensão do espaço vivido dentro do qual possamos respirar e nos mover. 
(HUYSSEN, 2000: 30)  

 

Destarte, enquanto Nora reforça a ideia de compensação com os “lugares de 

memória”, Huyssen aponta a existência de certa nostalgia nesse discurso. Para o pensador 

alemão, mesmo esses “lugares” não podem ser puro oásis, já que são também eles 

contaminados pelas lógicas do mercado e da aceleração. A obsessão pela memória, segundo 

Huyssen, é igualmente incorporada pela lógica midiática, mercadológica, e, o que é pior, 

vende muito bem. Trata-se, portanto, em sua concepção, muito mais de um consumo 

fetichizado desses “lugares” do que de uma verdadeira experiência mnemônica.   

Huyssen não é, todavia, pessimista. Suas afirmativas não implicam negar que a 

memória possa, de fato, produzir conhecimento sobre o passado. Até porque, segundo ele, o 

chamado “boom da memória” (desejo predominante na sociedade contemporânea de voltar 

ao passado) pode ser interpretado como um sinal potencialmente saudável de contestação. 

Isto é, ele pode também produzir reflexão e comprometimento, e não só um consumo 

fetichizado. O autor propõe ainda que se pense o privilégio dado à memória e ao passado, 

tendo em vista o impacto potencial da nova mídia sobre a percepção e a temporalidade: 

“quanto mais rápido somos empurrados para o futuro global que não nos inspira confiança, 
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mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos voltamos para a memória em 

busca de conforto” (HUYSSEN, 2000: 32).  

Desta forma, a sua hipótese é a de que se necessita, hoje, da memória e da 

musealização juntas, de modo a “construir uma proteção contra a obsolescência e o 

desaparecimento, para combater a nossa profunda ansiedade com a velocidade de mudança 

e o contínuo encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço” (HUYSSEN, 2000: 28). 

Nesse ínterim, Huyssen comenta que, não obstante a mídia seja cada vez mais responsável 

por grandes porções da percepção social e política do mundo, a “memória da mídia”, 

sozinha, não será suficiente para garantir a existência de uma memória consensual coletiva. 

E, pode-se acrescentar, a mídia, em sua configuração cada vez mais fragmentária, contribui 

mesmo é para reforçar o quadro descrito pelo pensador alemão: um momento em que 

antigas abordagens sociológicas da memória coletiva, como as de Maurice Halbwachs, não 

se adéquam “a dinâmica atual da mídia e da temporalidade, da memória, do tempo vivido e 

do esquecimento” (HUYSSEN, 2000: 19). 

Segundo Halbwachs, “nossa vida escoa num movimento contínuo. Contudo, quando 

nos voltamos para o que assim já transcorreu, podemos sempre distribuir suas diversas 

partes entre os pontos de divisão do tempo coletivo [...]” (HALBWACHS, 2006: 75). Logo, 

para o autor, a memória é sempre social, coletiva, porque compartilhada (ainda que afetiva, 

imaginária ou idealizadamente) com o outro. Entretanto, não é possível deixar de concordar 

com Huyssen:  

 

as contrastantes e cada vez mais fragmentadas memórias políticas de grupos sociais 
e étnicos específicos permitem perguntar se ainda é possível, nos dias de hoje, a 
existência de formas de memória consensual coletiva e, em caso negativo, se e de 
que forma a coesão social e cultural pode ser garantida sem ela. (HUYSSEN, 2000: 
19) 

 

São exatamente essas as preocupações que têm norteado os nossos estudos, as quais 

apresentam, contudo, como ênfase, o papel da mídia e, especialmente do jornalismo 

impresso, no aprofundamento dos modos de apropriação fragmentada do mundo. Esses que 

tanto têm afetado as relações sociais, como as definido de forma intensa nos dias de hoje. 

Ou seja, como adverte o próprio Huyssen, devemos nos lembrar que “a mídia não 

transporta a memória pública inocentemente; ela a condiciona na sua própria estrutura e 

forma” (HUYSSEN, 2000: 22).  

Por isso mesmo, Benjamin tem razão ao afirmar: 
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Se a imprensa teve como objetivo permitir ao leitor incorporar na sua própria 
experiência as informações que lhe fornece, está longe de o ter conseguido. Mas é 
exatamente o contrário que ela pretende e o que ela consegue. O seu propósito é o 
de apresentar os acontecimentos de maneira a que estes não possam penetrar no 
domínio onde se relacionam com a experiência do leitor. Os princípios da 
informação jornalística (novidade, brevidade, clareza e, sobretudo, ausência de 
qualquer correlação entre as notícias, tomadas uma a uma) contribuem para este 
resultado, [...]. (BENJAMIN apud QUÉRÉ, 2005: 73, grifos nossos) 

 

Logo, fica cada vez mais evidente a necessidade de se ampliar o noticiário impresso 

em termos reflexivos. E, ainda que os jornais impressos venham perdendo espaço para as 

novas mídias, não há dúvidas de que, de uma forma ou de outra, são os meios de 

comunicação que determinam, tais quais “diários da humanidade”, quais serão os fatos 

marcados para serem lembrados.  

Portanto, não importa se através do jornalismo impresso tradicional ou das 

modernas ferramentas digitais, com suas ilimitadas capacidades de armazenamento: a mídia 

deve explorar o seu potencial mnemônico. Não apenas no sentido arquivístico, nem 

tampouco de modo fragmentado, mas, sobretudo, por meio de narrativas densas, capazes de 

darem conta dos condicionamentos históricos e das relações de causalidade intrínsecas aos 

fatos sociais.  

E, se assim como no caso Button, o relógio da atualidade segue girando, agora 

sempre para frente e em velocidade jamais experimentada – tamanha a sensação de 

aceleração propiciada pelas novas tecnologias –, resta ao jornalismo impresso, tal como 

ilustrado pelas obras de Fitzgerald e Fincher, reconhecer que o tempo passa para todos, sem 

distinção. Seres vivos, artefatos, construções, cidades, meios de transporte, veículos de 

informação, ..., nada nem ninguém escapa ileso à passagem do tempo.  

O relógio segue sempre girando. Por isso, muitas vezes é preciso mudar para 

continuar a existir (como parece ser o caso do jornalismo impresso). Mas, se a natureza for 

mesmo impiedosa, como foi com o velho Button, e não deixar alternativas quanto ao fim 

que se aproxima, resta tentar um possível acordo com esse “compositor de destinos”, tal 

como sugere Caetano Veloso, em sua “Oração ao Tempo”: 

 

[...] Compositor de destinos / Tambor de todos os ritmos / Tempo tempo tempo 
tempo / Entro num acordo contigo / Tempo tempo tempo tempo... / [...] / Peço-te o 
prazer legítimo / E o movimento preciso / Tempo tempo tempo tempo  / Quando o 
tempo for propício / Tempo tempo tempo tempo... / De modo que o meu espírito / 
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Ganhe um brilho definido / Tempo tempo tempo tempo / E eu espalhe benefícios / 
Tempo tempo tempo tempo... / O que usaremos prá isso / Fica guardado em sigilo 
Tempo tempo tempo tempo / Apenas contigo e comigo / Tempo tempo tempo / 
tempo... / E quando eu tiver saído / Para fora do teu círculo / Tempo tempo tempo 
tempo / Não serei nem terás sido / Tempo tempo tempo tempo... / Ainda assim 
acredito / Ser possível reunirmo-nos / Tempo tempo tempo tempo / Num outro nível 
de vínculo / Tempo tempo tempo tempo... / [...]8 

 

Será possível? Só o tempo dirá... 
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