
O PROBLEMA DA OBJETIVIDADE NA OBRA “OS SONÂMBULOS” 

Emanuelle Souza Alves da Silva (UNB)
1
 

 

Resumo: Este artigo pretende analisar o problema da objetividade proposto por Hermann Broch 

no terceiro volume de sua trilogia “Os Sonâmbulos”, intitulado “Huguenau ou a objetividade”. 

Toda a obra se passa na chegada no século XX na Alemanha, e narra sujeitos imersos em vários 

problemas existenciais, sendo que no terceiro volume temos como plano de fundo a chegada da 

Primeira Guerra. Faremos nossa reflexão e análise atrelada ao norteamento da Epistemologia do 

Romance para entendermos como a filosofia atrelada ao espaço romanesco apresenta na 

existência dos personagens conhecimentos sobre nós mesmos enquanto sujeitos no mundo, que 

mesmo no espaço ficcional nos trazem contribuições para pensar o real. 
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Neste trabalho proponho apresentar uma análise literária que faz parte da minha 

pesquisa de mestrado. A obra analisada é a trilogia “Os sonâmbulos” escrita pelo 

austríaco Hermann Broch (1886-1951) entre 1928 e 1931, abarcando desde a iminência 

da Primeira Guerra até sua chegada. O título de seus volumes são “Pasenow ou o 

romantismo”, “Esch ou a anarquia” e “Huguenau ou a objetividade”.  

A partir das concepções de Milan Kundera (1929-) em “A arte do Romance” e 

de Hannah Arendt (1906-1975) em “Homens em tempos sombrios” sobre a criação 

literária de Hermann Broch, embasaremos alguns pontos que pretendemos levantar e 

entendemos que suas concepções sobre a obra podem se complementar. 

Como norteamento da pesquisa, utilizamos a perspectiva da Epistemologia do 

Romance, que busca analisar a obra literária a partir de três aspectos, sendo eles os 

estéticos, que abarcam as escolhas que o criador literário faz ao construir sua narrativa 

para transmitir ao leitor o que ele quer que seja percebido; os aspectos epistemológicos, 

que dizem respeito à possibilidade de conhecimento que surge na obra no momento em 

que a fruímos, podendo ser conhecimento histórico, do sujeito, de nós mesmos, etc. e 

por fim, a Epistemologia do Romance trabalha com os aspectos hermenêuticos, que 

dizem respeito à historicidade que levamos em conta para falar de uma obra, seja a 

história do autor, do leitor ou dos personagens. 

A partir de uma concepção hermenêutica, podemos perceber que nós, que lemos 

“Os Sonâmbulos” hoje, estamos situados num tempo e espaço diferentes dos que os 
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personagens vivem e do tempo do próprio autor, mas que apesar disso, podemos 

evidenciar problemas inerentes à condição humana, o que torna a obra atual. A carga de 

conhecimento que podemos adquirir da obra literária parte de apreensões e leituras 

anteriores, fazendo com que a obra proporcione sempre novas reflexões sobre um 

determinado assunto. Entendemos que o processo de fruição compreende como o 

sujeito entende os objetos e conhece-os colocando-os em relação a outros. Nesse 

sentido, quanto mais se faz relação desse objeto com a história, com a carga de leitura 

pessoal, entre outras, mais se frui.  

Desse modo, traremos para esta pesquisa aspectos que se encontram dentro do 

texto, mas também fora dele para que possamos fundamentar nossas conclusões 

enquanto leitor- pesquisador. Nesse sentido, procuraremos não cair puramente na doxa, 

ou seja, no juízo opinativo, e diante disso, buscaremos suspender julgamentos morais e 

pessoais para com a obra, sendo isso importante para abrir espaço para a fruição. 

Para deixar nossa abordagem clara, faremos uma breve digressão aos volumes 

anteriores ao terceiro, o volume que escolhemos abordar. Em cada volume há um 

personagem principal dentro da problematização da decadência dos valores, que é a 

principal tese de Broch na obra. Para ele, sua época estaria em decadência e cada sujeito 

se comporta e responde a essa decadência de maneiras diferentes. 

No primeiro volume da obra “Os Sonâmbulos”, intitulado de “Pasenow ou o 

romantismo”, o personagem principal é Joaquim von Pasenow, um jovem alemão cuja 

família é protestante, que acabara de entrar na escola de cadetes, enquanto que seu 

irmão mais velho fora destinado a cuidar dos negócios da família. A partir do momento 

em que seu irmão morre, Pasenow herda seus deveres para com a propriedade da 

família e tem que se casar com a mulher que não ama para juntar os bens. 

Impossibilitado de fazer suas escolhas livremente, se entrega às exigências do sistema e 

esconde suas fragilidades por trás de seu uniforme militar, que lhe proporcionaria uma 

estética de segurança e retidão. 

O romantismo no primeiro volume consiste no esforço de Pasenow se contentar 

com o que a realidade representa para ele. Como dissemos, seu ofício representava a 

segurança e segundo Kundera, a mulher com que terá de se casar representaria a pureza. 

Em dado momento do texto o narrador diz que “Pasenow, é incapaz de dizer onde fica a 

fronteira entre seu eu e o uniforme” (BROCH, 2011, p. 32). Pasenow também é amigo 
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de Bertrand, sujeito que admira por sua leveza, mas que ao mesmo tempo o irrita por se 

sentir inferior a ele. 

Broch procura revelar como se dá o processo no qual o sujeito projeta sua 

satisfação existencial para um momento que reside num futuro impalpável, pois no 

momento presente, por mais que se espere algo, há a angústia de nunca ter certeza de 

para onde o futuro está caminhando. Diante da situação que abarca a vida dos 

personagens, que é o contexto da Primeira Guerra, eles buscam algo seguro para se 

amparar. A partir disso, sobressaem reflexões sobre a liberdade de escolha dos sujeitos 

em geral, colocada na obra como um paradoxo, pois que a partir da capacidade racional 

de escolha que todo ser humano possuiria, inferimos sermos animais livres, mas ao 

mesmo tempo nos deparamos com a impossibilidade da escolha. 

Dessa forma, dentro da obra, questionamos sobre onde residiria o poder de 

escolha, já que constantemente há a sujeição a um sistema de valores que é imposto aos 

personagens, podendo ser religioso ou até positivista, que tem como base a promessa de 

uma situação melhor ao percorrer determinado caminho.  

No segundo volume, o personagem principal é Esch e este se irrita com a desordem do 

mundo e se empenha em conseguir uma maneira de ordená-lo. Esse personagem vive 

num conflito interno, pois ao mesmo tempo em que se revolta com o sistema, tem uma 

faceta que se mostra conservador. Segundo Kundera, ao final do volume Esch denuncia 

a homossexualidade de Bertrand querendo com isso “salvar o mundo” (KUNDERA, 

2018, p. 61). A expectativa de um mundo bipolar, onde há apenas dois caminhos para 

seguir, causa conflito para Esch, que “se move em meio à simbologia do Bem e Mal” 

(KUNDERA, p. 69) que se mostra a base dos sistemas de valores. Esch é “amante do 

absoluto” (KUNDERA, p. 68), e sobre esse absoluto veremos na abordagem de Hannah 

Arendt. 

Mais adiante, no terceiro e último volume que tem como personagem principal 

Huguenau, podemos inferir que a partir dele concebemos um sujeito diferente de Esch e 

Pasenow, que não consegue e, sobretudo não se interessa em distinguir o bem do mal. 

Huguenau mergulha nestes acontecimentos e tenta tirar proveito da situação em que se 

encontra buscando sempre se dar bem, mesmo em tempo de guerra.  Ele percebe que no 

período da guerra, onde no ato de matar há certa autorização, os valores da ética 

tornam-se suspensos, pois que a permissão de matar outro sujeito afeta a ética de todos.  

348



Se os valores éticos se suspendem e o não-valor em si, o ato de matar, segundo 

Arendt (2018) faz parte da realidade,  o resultado disso são diversos interesses privados 

coexistindo e, quanto mais se desenvolvem, menos vontade ética se tem, pois que os 

sujeitos passam a se tornarem indiferentes ao irracional. Desse modo, o narrador diz que 

“diante da morte é permitido tudo ao ser humano, tudo se torna livre, por assim dizer 

gratuito e estranhamente descomprometido” (BROCH, 2013, p. 213). 

Para Broch, essa situação possibilita o sujeito criar um sistema pessoal de acordo 

com o que ele considera seus valores, pois no momento em que não se segue a moral de 

algum sistema, tudo lhe parece permitido e é a partir disso que apontamos o surgimento 

do caráter objetivo na obra, sendo ele evidenciado por Huguenau. 

Nos últimos capítulos da narrativa, Huguenau mata o outro sem piedade, sem culpa, em 

prol de seus interesses. Após o ato se sente insensível ao cadáver, cogitando inclusive 

pisá-lo, já que para ele era apenas um cadáver. Volta para casa pensando em seus 

negócios agindo como se nada tivesse acontecido, e percebemos isso na passagem em 

que Broch escreve: 

 

“Tudo estava bem. (...) Cometera um assassinato? Executara um 

ato revolucionário? Não precisava refletir sobre isso e não o fez. (...) 

jamais pensou naquele ato e jamais haveria de voltar a se lembrar dele”. 

(BROCH, 2011 p. 446). 

Hannah Arendt no seu capítulo em “Homens em tempos sombrios” dedicado à 

Broch escreve um texto que tem como subtítulo “O absoluto terreno”. Nele, ela busca 

evidenciar toda uma discussão sobre vida e morte que estaria por trás da obra de Broch. 

Ela parafraseia um trecho de uma palestra realizada por Broch em março de 1933, 

intitulada por “A imagem de mundo do romance” [“Das Weltbild des Romans”], onde 

ele diz que “não há nenhum fenômeno que consiga ser mais distante desse mundo e 

mais metafísico em seu significado para a vida do que a morte” (ARENDT, 2018, 153).  

Para Arendt, a concepção além-túmulo de que a morte seria finita, teria 

contribuído para a decadência e degradação dos valores, sendo que encarar a vida como 

continuidade sem fim é ilusão e Broch quer mostrar que por mais que a vida nos pareça 

eterna, ela é vítima da morte. A morte seria um absoluto no sentido de que mesmo que 
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se encare apenas como uma etapa, ela não pode ser ignorada pelo sistema e dessa forma, 

todos os valores são criados em cima da concepção de morte. 

Há também o absoluto que conduz a vida, que é o absoluto do logos, que para 

Broch seria o conteúdo da realidade. Nesse sentido, o logos seria como a necessidade de 

uma operação lógica abstrata para dar conta do mundo, onde a representação ganha 

mais espaço que a própria realidade. Esse conteúdo teria se tornado tão fundamental, 

que passou a ser o plano de fundo de todas as escolhas, sendo estas de sujeitos como 

Pasenow, Esch ou Huguenau. Esse logos teria feito com que o conteúdo passasse a 

justificar a própria forma. Broch mostra que ele é um saber cognitivo que ainda não dá 

conta do futuro, da liberdade e imprevisibilidade humana.  

A concepção de logos segundo Arendt está em sua tradução para a palavra 

“Verbo” do Evangelho de São João onde se lê “no início foi o Verbo e do Verbo fez-se 

a carne” (JOÃO, 1:1-4), mas segundo ela “a carne em que se converteu o logos não é 

mais o filho mítico de Deus; é o homem em máxima abstração” (ARENDT, 2018, p. 

152). Segundo Kundera: 

 “Esses personagens não são capazes de enfrentar a realidade como 

coisa concreta. Diante de seus olhos tudo se move como símbolos 

(Elisabeth como símbolo da quietude familiar, Bertrand como símbolo 

do inferno) e é aos símbolos que eles reagem quando pensam agir sobre 

a realidade”. (KUNDERA, 2016, p. 69). 

Nesse sentido, Arendt e Kundera identificam na obra “Os sonâmbulos” esse 

aspecto metafísico onde o sujeito é movido por um sistema e todas as suas decisões e 

comportamentos partiriam dessa noção logos, onde a representação do real é mais 

verdadeira que o próprio real e o sujeito se move no que se mostra dado de antemão 

pelo sistema.  

Huguenau é o personagem que vê as simbologias dos valores da época decaindo 

no momento de guerra e cria seus próprios valores baseados em si mesmo visando seu 

próprio bem. É nesse sentido que ele é objetivo, se situa no presente tentando saciar 

suas ambições crendo que assim se sentirá completo. Pasenow e Esch aparecem no 

terceiro volume mais velhos e desiludidos com a realidade. Eles decidem agarrar ao que 

lhes resta do sistema de valores recolhendo-se em encontros religiosos para pregar o que 

não se almejou durante suas vidas: a paz. Diferente de Huguenau, ainda esperam do 

futuro a solução de seus conflitos. 
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Como conclusão, entendemos que neste trabalho ao partir do modo de análise da 

Epistemologia do Romance, pode-se concluir que a partir do texto literário é possível 

abstrair diversas questões filosóficas e explorá-las de modo a criar um conhecimento 

maior sobre um tempo e, sobretudo, por um problema. 

Broch utilizou o espaço literário como sendo um laboratório onde se imprime 

questões profundas da condição humana em personagens que funcionam como o que 

Milan Kundera chama: egos experimentais. Broch cria personagens fictícios para 

compreender o próprio ser humano e teve necessidade de entrar no espaço literário para 

falar dessas questões. 

Por fim, podemos dizer que a obra possibilita levantar questões que ultrapassam 

diferenças culturais e até mesmo temporais entre os seres humanos por tratar do que é 

próprio da condição humana, como o problema da escolha, o modo em que nos 

inserimos e reagimos aos sistemas em que nos encontramos e como encaramos não 

apenas a questão da morte em si, mas a possibilidade de tirar a vida do outro. 
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