
	  

O CONTO E O BAIRRO COMO UNIDADES NARRATIVAS URBANAS. 
Aline Stefânia Zim (UnB) 

 
RESUMO: O ensaio propõe uma abordagem sobre o espaço literário e o espaço arquitetônico a 
partir da livre comparação entre duas unidades narrativas distintas: o conto, enquanto unidade 
narrativa literária, e o bairro, enquanto unidade narrativa urbana. Inicialmente, apresenta-se uma 
breve exposição da teoria do conto com base em alguns textos da crítica literária em Vladimir 
Propp, Edgar Alan Poe e Julio Cortázar. Em seguida, desenvolve-se o conceito de “bairro” a 
partir de Pierre Mayoul e Michel de Certeau em “A invenção do cotidiano 2 – morar e 
cozinhar”, investigando argumentos comparativos entre as duas unidades – o conto e o bairro - a 
partir das suas semelhanças enquanto unidades narrativas urbanas. Os elementos mais 
significativos do bairro podem ser também os seus constituintes, como o acontecimento central 
é no conto. O conto é uma bolha tênue de tensões e efeitos que fazem o leitor se embriagar em 
menos de uma hora de leitura, assim como o bairro apresenta o seu espaço reconhecível em uma 
caminhada, no deslocamento do pedestre. Fora desse espaço, ou no limite dele, a cidade se 
tranforma e confunde os sentidos, porque se perdem as referências familiares e cotidianas e, 
consequentemente, o espaço reconhecível. Desse modo, o conto é semelhante ao bairro, assim 
como a sua extensão, o romance, é semelhante à escala urbana. A intensidade que prende o 
leitor no conto pode, no espaço urbano, ser traduzida como proximidade e acolhimento. O 
“próximo” e o “distante” não são propriamente mensuráveis em distâncias físicas, mas podem 
ser compreendidos pelos conceitos de acessibilidade, acolhimento, familiaridade, 
recognocibilidade e apropriação. Envolvido por sua bolha de sabão, o conto tem seu espaço 
máximo e tênue de tensão narrativa, onde deve flutuar, autômato, antes que esse limite se 
rompa. 
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O bairro  

 

 O conto apresenta seu espaço definido pelas classificações literárias. 

Surge enquanto transmissão oral de fatos acontecidos, ritualísticos e religiosos, nos seus 

tempos mais primitivos, e antecede outros gêneros literários por sua condição elementar 

da oralidade. Na linguagem escrita, se constitui inicialmente como registro e depois 

como criação, “quando o narrador assume a função de contador-criador-escritor de 

contos, afirmando, então o seu caráter literário” (GOTLIB, 1985, p. 13).   

 O conto não está necessariamente relacionado aos fatos reais, ou ao 

acontecido. Pode ser construído como o relato de um acontecimento real ou de uma 



	  

narrativa ficcional - um acontecimento falso, absurdo, fantástico ou extraordinário -, ou 

então simplesmente pode ser uma fábula. Assim se dá a diferença formal entre um 

relato ou um documento e a literatura. Registrar a realidade pode ser diferente de se 

representar a realidade, mas todo registro está impregnado de representações 

conscientes ou não.  

 O conto se apresenta menos extenso que a novela e o romance, mas esses 

limite são difíceis de se determinar. Pode-se, pela classificação literária, traçar relações 

comparativas rasas entre os gêneros do conto e as narrativas mais extensas. A novela, 

por exemplo, poderia ser a extensão do conto e o romance a sua expansão, ou o conto 

seria a redução de ambos. Mas as diferenças podem superar a questão do tamanho.  

 Walter Benjamin (1989), no ensaio “O narrador”,  vincula o 

desaparecimento da narrativa oral ao surgimento do romance. A difusão do romance 

torna-se possível com a invenção da imprensa, porque depende do papel como meio de 

transmissão; diferente do conto e da epopeia que tem origem na tradição oral. Segundo 

ele, “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 

relatada pelos outros. O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo 

isolado”,  (p. 201).  

 Nesse sentido, a narrativa, originalmente, é uma forma artesanal de 

comunicação que se populariza na forma dos contos orais e posteriormente, nos contos 

escritos. Segundo o mesmo autor, a narrativa não está interessada em transmitir o 

acontecimento puro, a “coisa” narrada em si, como informação ou um relatório. “Ela 

mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime 

na narrativa a marca do narrador, com a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 

1989, p. 205).  

 As narrativas orais, porém, podem ter durações maiores ou espaços que 

extrapolam os limites do conto. Uma série de estórias contadas de forma artesanal, 

como a tessitura descrita por Benjamin, poderia configurar um romance oral com seus 

diversos capítulos e uma trama mais complexa. 

 No ensaio “Alguns aspectos do conto”, o escritor argentino Julio 

Cortázar (1974) acredita que ninguém pode pretender escrever contos a partir de leis ou 



	  

regras que não existem. O que estruturaria o gênero do conto são alguns pontos de vista 

e certas constantes, mas isso não o impede de arriscar a construção de uma possível 

antologia do conto, de caráter universal, independente das particularidades do contexto 

histórico e geográfico.  

 O autor defende o conto como uma ideia viva, além da tendência da 

abstração dos conceitos que geralmente se propõem a constituir categorias. O conto “se 

move nesse plano do homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma 

batalha fraternal”, e o resultado dessa batalha, segundo o mesmo autor, é o próprio 

conto, “uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada, algo assim como 

um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência” (p.150-

151). Essas imagens podem explicar o efeito de um grande conto.  

 Cortázar por doze anos morou em Paris e, por isso, quando compara os 

gêneros, remete-se várias vezes à cultura popular na França. Segundo ele, o gênero do 

conto é mais vigente nos países latino-americanos, e de pouca importância na França, 

onde o romance é mais popular. Para os franceses, há uma limitação física entre o conto, 

a novela e o romance, onde o conto não ultrapassaria vinte páginas. Nesse momento do 

texto, o autor faz uma analogia interessante, comparando o romance ao cinema e o 

conto à fotografia.  

 O cinema, assim como o romance, apresenta uma ordem aberta 

constituída por elementos cumulativos, enquanto que a fotografia trabalha uma 

limitação prévia, um campo reduzido pelo enquadramento da câmara, resultando num 

fragmento de realidade. Tal fragmento também se dá no conto, onde o recorte é uma 

imagem ou acontecimento significativos.  

 Paradoxalmente, o conto, enquanto fragmento, provoca o efeito de 

abertura e desdobramentos mais amplos e incertos que a proposta nas narrativas mais 

extensas. Ao analisar a obra de Edgar Alan Poe, no ensaio “O contista”, Cortázar (1974) 

destaca a percepção do escritor sobre a duração e o ritmo de leitura do romance. 

Segundo Poe (p.123), um conto é uma verdadeira máquina literária de criar interesse.  

 A narrativa curta, de leitura mais atenta, preserva a força da sua 

totalidade”, enquanto as impressões na leitura de um romance, por exemplo, seriam 



	  

prejudicialmente interrompidas pelas inúmeras pausas, dada a sua maior extensão. No 

romance há espaço para divagações maiores, até mesmo questões filosóficas ou 

universais. O conto fica detido no acontecimento em si e depende da “intensidade do 

acontecimento puro” sem recursos marginais preparatórios, deixando para o leitor os 

seus desdobramentos. A partir de um relato real ou fictício, o conto tem a propriedade 

de irradiar alguma coisa para além dele mesmo (p. 121). 

 Propp (1978),  em “Morfologia do Conto” entende a estrutura dos contos 

segundo as suas partes constitutivas e as relações destas partes entre si e com o 

conjunto. A partir da análise de diversas obras, Propp acredita que muitas vezes os 

contos emprestam as mesmas ações a personagens diferentes. Em resumo, o que muda 

são os nomes e os atributos das personagens, mas as suas funções permanecem as 

mesmas.  

 Segundo o autor, no “combate que se trava entre um texto apaixonante e 

o leitor, o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar por 

knock-out” (p.152). 

 O indicio de um grande conto segundo Cortázar (1974), “está para mim 

no que poderíamos chamar a sua autarquia, o fato de que a narrativa se tenha 

desprendido do autor como uma bolha de sabão do pito de gesso” (p.230). Uma bolha 

de sabão, que atria atenções e prende os interesses justamente pela sua força de tensão, 

na luta para preservar esta sua esferecidade. Que, se não se mantiver suficientemente 

forte, pode se desvanecer, como um leve sopro (GOTLIB, 1985, p.69). 

 A bolha de sabão traz para o conto a forma de uma esfera sob tensão 

máxima, um pequeno ambiente, fechado e autômato, que respira sozinho e se desprende 

do seu criador. Esse fechamento da estrutura do conto representa o seu próprio limite. 

 

O bairro  

 

 Para se estudar os modos de habitar uma cidade é preciso que se pense 

como um usuário dela. Na tentativa de compreender esses processos,  Michel de 

Certeau, Luce Giard e Pierre Mayol, no segundo volume de “A invenção do cotidiano – 



	  

morar, cozinhar (1996)”, propõem a exploração do bairro da Croix-Rousse, na cidade de 

Lyon, na França, com a família R. Para tanto, estes autores desenvolvem uma 

metodologia a qual resgataremos aqui.  

 Para o estudo do bairro da Croix-Rousse, Luce Pierre Mayol parte de 

métodos usuais de investigação do espaço urbano que apontam para uma sociologia 

urbana do bairro, que prioriza os dados quantitativos sobre a arquitetura e urbanismo, 

como as medições de superfície, topografia, fluxos, deslocamentos, analisando as 

questões e limitações físicas e administrativas. Também considera os procedimentos da 

análise sócio-etnográfica da vida cotidiana, a qual permeia pela cultura popular, os 

folcloristas, os historiadores.  

 Posturas tão antagônicas geram riscos que beiram a ditadura da 

fabricação dos espaços ideias ou a imersão pura no barulho do cotidiano, com infinitas 

possibilidades, sem conseguir encontrar as estruturas que o organizam. A abordagem 

escolhida pelos autores consiste em trabalhar a matéria objetiva do bairro com suas 

imposições externas e disposições “apenas até o ponto onde ela é a terra eleita de uma 

encenação da vida cotidiana” (CERTEAU, 1996, p.38). 

 Trabalha-se aqui com a relação entre diferentes objetos, principalmente 

entre o espaço público e o espaço privado, entendendo esse o vínculo que constitui o 

espaço urbano e, portanto, o bairro. Segundo Mayol (apud CERTEAU, 1996), “o bairro 

surge como o domínio onde a relação espaço/tempo é a mais favorável para um usuário 

que deseja deslocar-se por ele a pé́ saindo de sua casa”. É, portanto, uma fração de 

cidade distinta pela relação entre o espaço privado e o espaço público. O bairro “é o que 

resulta de uma caminhada, da sucessão de passos numa calçada, pouco a pouco 

significada pelo seu vínculo orgânico com a residência” (p.41). 

 Os moradores do bairro vivem numa condição social de conveniência 

(CERTEAU, 1996, p.38), onde há implicitamente um conjunto de comportamentos e 

maneiras aceitáveis e que trazem algum tipo de benefício a quem as pratica. A 

conveniência representa o compromisso que cada pessoa tem de contribuir com a vida 

coletiva, respeitando uma espécie de contrato social e, portanto, tornando possível o 

cotidiano.  



	  

O jeito de se vestir e expressar ou as maneiras de se ocupar espaços comuns 

revelam os comportamentos dos habitantes que escrevem suas histórias e, 

consequentemente, a do bairro também. É no bairro que se manifesta a arte de conviver 

entre as pessoas que estão ligadas entre si pela proximidade ou pela repetição 

(CERTEAU, 1996, p.38).  

 O conto difere-se do romance, onde o acontecimento se desdobra em 

outras esferas e se expande em número de personagens e situações. Aqui cabe a 

analogia do romance e das demais grandes narrativas com a escala urbana, que foge da 

escala do bairro.  

 Essa transição entre os espaços de intimidade e da coletividade é 

elemento orgânico para o contista. Ele tem o compromisso de articular os personagens 

em torno do acontecimento principal, estabelecendo uma constelação que será o espaço 

reconhecível pelo leitor. Fora desse espaço, o leitor perde suas referências, e a unidade 

do conto adquire outros territórios e constelações mais extensas. 

Envolvido por sua bolha de sabão, o conto tem seu espaço máximo e tênue de 

tensão narrativa, onde deve flutuar, autômato, antes que esse limite se rompa. O conto é 

essa bolha tênue de tensões e efeitos que fazem o leitor se embriagar em menos de uma 

hora de leitura, assim como o bairro apresenta o seu espaço reconhecível em uma 

caminhada, no deslocamento do pedestre. Fora desse espaço, ou no limite dele, a cidade 

se tranforma e confunde os sentidos, porque se perdem as referências familiares e 

cotidianas e, consequentemente, o espaço reconhecível. Desse modo, o conto é 

semelhante ao bairro, assim como a sua extensão, o romance, é semelhante à escala 

urbana.  

Nessa perspectiva limítrofe e transitória, o bairro pode ser considerado como a 

privatização progressiva do espaço público, como um dispositivo prático que tem por 

função garantir uma solução de continuidade entre aquilo que é mais íntimo (o espaço 

privado da residência) e o que é mais desconhecido (o conjunto da cidade ou mesmo, 

por extensão, o resto do mundo). O bairro constitui o termo médio de uma dialética 

existencial entre o dentro e o fora (MAYOL apud CERTEAU, 1996, p. 42).  

 



	  

 No conto, essa dialética persistiria na capacidade do texto de segurar o 

leitor, antes da pausa e da dispersão, ou da sua extensão a outras esferas, fora de sua 

pequena esfera, como as narrativas mais extensas do romance ou da novela. Aqui 

retoma-se à capacidade do conto de privilegiar o mais significativo, na medida do 

sequestro momentâneo do leitor”, mais pela intensidade, que nada mais é do que a 

eliminação do supérfluo (GOTLIB, 1985, p.69).  

 Os elementos mais significativos do bairro podem ser também os seus 

constituintes, como o acontecimento central do conto. A intensidade que prende o leitor 

no conto pode, no espaço urbano, ser traduzida como proximidade e acolhimento. O 

“próximo” e o “distante” não são propriamente mensuráveis em distâncias físicas, mas 

podem ser compreendidos pelos conceitos de acessibilidade, acolhimento, 

familiaridade, recognocibilidade e apropriação. 

 A estrutura do romance metropolitano pode, nesse sentido, ser 

comparada a própria estrutura urbana da cidade. Toma-se como ponto de partida a 

extensão do romance enquanto narrativa que extrapola a unidade mínima, presente no 

conto e no bairro, gerando um enredo mais complexo, assim como as grandes 

metrópoles extrapolam a unidade mínima de vizinhança, oferecendo ao morador não 

mais a escala humana, e sim a escala urbana.  

 Não se lê um romance numa só sentada, nem se percebe a cidade grande 

como se percebe o bairro. Aqui há a contraposição de conceitos como escala, limite, 

fronteira, apropriação, continuidade e legibilidade, as quais também se configuram 

como categorias do espaço na escala urbana da metrópole. A estrutura do romance, 

enquanto o conjunto de tramas e acontecimentos significativos, apresenta-se 

descentralizada, policêntrica, assim como a metrópole é constituída de policentros.  

 É importante a referência aos romances ditos históricos, principalmente 

quando a cidade tem peso de personagem. Esta, encenada pelo narrador ou sendo ela a 

própria cidade-personagem, reflete o espaço do comportamento das pessoas da época, 

ou seja, da urbanidade.  

 O papel da literatura na representação da cidade é de fato histórico, e tem 

o seu lugar privilegiado no gênero do romance. Enquanto os acontecimentos históricos 



	  

prevalecem como pano de fundo nas estruturas narrativas mais extensas, como o 

romance e a epopeia, no conto e na novela predominam as representações do cotidiano.  

 A epopeia, enquanto gênero narrativo superior ou mais extenso, traz os 

grandes feitos e acontecimentos como eixo central em forma de uma extensa narrativa. 

Em prosa ou em verso, a epopeia pode ser comparada à cidade moderna do século XIX, 

a qual é extensa, repetitiva, na moldura do progresso, do grande acontecimento que é ela 

mesma.  

 A criação da cidade moderna se faz pela sua construção e pelo seu 

aparecimento, no caso de Brasília, ou pela reforma e destruição, no caso de Paris. A 

cidade-estado,  que é a cidade administrativa monumental, e seus elementos simbólicos 

seriam superiores às cidades-satélites do Distrito Federal, entendidas como cidades-

dormitórios, que se repetem numa paisagem de imensos condomínios de habitações uni 

e multifamiliares.  

 Brasília pode ser comparada ao gênero da epopeia por sua extensão, pela 

sua museificação e pelo seu desuso (na literatura moderna) enquanto cidade 

monumento. A cidade moderna dos anos sessenta é o grande acontecimento que 

constitui a cidade administrativa de hoje. A malha urbana submetida pelas leis do 

patrimônio histórico encontra dificuldades de se refazer todos os dias. A capital do país 

pouco se atualiza em arquitetura e urbanismo. É ao mesmo tempo extensa e vazia para o 

seu tempo, tomada mais por seu valor histórico e monumental e menos pela sua 

biografia.  

 Na antítese do gênero da epopeia, propõe-se a crônica urbana. Enquanto 

é, estruturalmente, desatualizada, a crônica encontra sua ascensão e aceitação na 

modernidade, desde o jornal e a imprensa no século XIX, até os dias atuais nas revistas 

eletrônicas e nas redes sociais.  

 A crônica jornalística encontra reverberação na vida moderna e nos 

novos comportamentos urbanos do século XIX. A poesia e prosa de Baudelaire e a 

crítica de Benjamin revelam as contradições vividas no cotidiano emoldurado pelo 

sonho da modernidade. Essas contradições são espacializadas na cidade de Paris por 

vários autores, e serve de referência estética para o cenário internacional.  



	  

 A moldura da modernidade é evidenciada pela fotografia. É possível, a 

partir do estudo da constelação formada entre a crônica e a fotografia, enquanto recortes 

emoldurados pelo cotidiano na cidade moderna do final do século XIX, desenvolver 

uma relação estética entre a crônica da vida urbana do início do século XXI e a cidade 

atual, com suas narrativas subjetivas e os espaços de transição entre a vida pública e 

privada.  

 Pode-se, por fim, desenvolver a relação da unidade de vizinhança , 

idealizada por Lucio Costa no Plano Piloto de Brasília, com a estrutura do conto, do 

romance e com a estrutura da crônica, enquanto moldura da modernidade. A extensão 

faz a unidade de vizinhança ser a mimesis do bairro tradicional, dentro da utopia da 

cidade racional planejada, onde se teriam os serviços e equipamentos necessários para 

uma boa qualidade de vida dos seus moradores.  

 Como simulacro do bairro, a unidade de vizinhança experimenta outra 

estrutura, mais hermética e dependente da grande malha urbana, talvez um capítulo de 

um romance metropolitano moderno, onde a cidade-estado não oferece tramas 

complexas, nem acontecimentos históricos interessantes o bastante para que se tenha 

tensão frente ao leitor. Então seria mais apropriada a estrutura da crônica, dentro da 

periodicidade jornalística, onde os acontecimentos cotidianos da cidade são a notícia 

histórica, e se refazem periodicamente, sem a interferência do acontecimento ordinário 

na intimidade dos lares. Não interessam as narrativas extensas ou as histórias de vida 

dos moradores. Interessa o cotidiano da cidade, enquanto personagem moderno em 

constante progresso e devir – a cidade se vê no futuro, e não no passado. Aqui a 

paisagem parece ter maior importância que os seus personagens humanos.  

 Como o conjunto de fotografias em sequência temporal, a metrópole é 

feita de crônicas modernas, registrando fragmentos da vida urbana dentro da utopia de 

se pensar e repensar a cidade ideal. Deseja-se para a cidade planejada a narrativa do 

romance histórico, mas o discurso dos arquitetos e urbanistas se afasta da vida 

cotidiana, que deve alcançar, nos espaços da sua intimidade, apenas o conto trivial, 

hermético, emoldurado pelas tradições orais dentre as gerações de qualquer família em 

qualquer lugar da cidade grande. 
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