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“O Historiador não apenas pensa ‘humano’. A 

atmosfera em que seu pensamento respira 

naturalmente é a categoria da duração.” 

(Marc Bloch) 

 

“A dor também é um prazer, a maldição 

também é uma bênção, a noite também é um sol 

– ide embora, ou aprendereis: um sábio 

também é um tolo.” 

(Friedrich Nietzsche) 

 

“Antes de mim não foi criado mais 

Nada senão eterno, e eterna eu duro. 

Deixai toda esperança, ó vós que entrais.”  

(Dante Alighiere) 



RESUMO 
 

Esta monografia tem como objetivo investigar aspectos do conceito de Tempo relacionados ao 
contexto histórico em que está inserida a obra A Montanha Mágica (Der Zauberberg, 1924), 
do escritor alemão Thomas Mann. A partir do conceito que é tecido na estrutura narrativa, 
evidenciado nas dinâmicas sociais e na pluralidade cultural apresentada na obra, analisaremos 
a relação entre a narrativa literária e a condição histórica que a propiciou. 
 
Palavras-Chave: A Montanha Mágica. Tempo. Narrativa. História. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This monograph aims to investigate aspects of the concept of Time related to the historical 
context where the work The Magic Mountain (Der Zauberberg, 1924), by the German writer 
Thomas Mann, is inserted. From the concept that is woven into the narrative structure, 
evidenced in the social dynamics and cultural plurality presented in the work, we will analyze 
the relationship between the literary narrative and the historical condition that gave rise to it. 
 
Keywords: The Magic Mountain. Time. Narrative. History. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta monografia nasceu a partir de uma inquietação intelectual acerca da forma narrativa 

empregada por Thomas Mann na construção de sua obra A montanha mágica (1924). Durante 

a leitura, chamou-me atenção a peculiaridade da representação do tempo no decurso da história. 

A montanha mágica (1924) é um livro de transição. Afirmo tal transitoriedade a partir da 

resolução de que a narrativa começa em trânsito de mudança na vida de seu protagonista Hans 

Castorp, e também finda em semelhante situação. O começo pode ser um fim e o fim pode ser 

um começo? Qual a relação entre o tempo e a história? Há uma finalidade para a narrativa? E 

para a existência? Esses são apenas alguns dos indigestos questionamentos sumários que fiz a 

mim, na posição de leitor, e que, quando pensados historicamente, arderam a tal centelha bem 

sucedida na empresa dessa investigação.  

Figurando como um dos mais reconhecidos autores de língua e literatura alemãs no 

século XX, Mann erigiu, em A montanha mágica (1924), uma obra monumental, tanto quanto 

ou até mais que em Os Buddenbrook (1905), obra que lhe concedeu fama internacional e 

contribuiu, no conjunto da sua obra, para que o autor recebesse a honraria mais alta da literatura, 

o prêmio Nobel de Literatura, em 1929. A montanha mágica (1924) evoca personagens que 

pairam pelas alvas e volúveis veredas alpinas, preenchendo a paisagem com seus olhares, 

presenças e ausências. Trata-se de obra volumosa, pautada na consecução de um tempo distinto 

de qualquer um ao qual se arrogue ares de normalidade. Vemos, logo em seu início, como o 

tempo é mais do que uma simples medida humana, como incidimos culturalmente sobre o 

mesmo, esculpindo nossos traços culturais por suas veredas, deixando marcas em algo com o 

que não podemos lidar e que, inevitavelmente, nos legará a morte e o fim da história do 

indivíduo, tornando-o memória. 

A princípio, intentamos investigar as motivações de tal estrutura literária, o que a 

possibilitou e mesmo o que permitiu uma escrita tão contundente com o contexto histórico que 

lhe deu fundamentos. Na obra, o tempo se mostra como um grande Titã, fugaz, brutal, 

incontornável e incontrolável; e nem a morte aparenta ter relevância diante do sincronizado 

correr dos ponteiros de uma Europa que, até então, vendia a imagem de um continente estável 

e desenvolvimentista – referindo-me àquela do início do século XX. Para tal empreendimento, 

localizaremos, é claro, a geografia e a História de uma época através da literatura, firmando 

bases numa historiografia específica acerca de temáticas e eventos latentes no livro objeto de 

nosso estudo. 
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A montanha mágica (1924) é dividido em sete capítulos, uns mais curtos, outros mais 

longos, e cada um deles apresentando infindáveis questões históricas e características culturais. 

Para citar ligeiramente Italo Calvino, que coaduna para tal ponto de vista, temos que “um 

clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer.”1 Com um jovem 

deslocado no espaço e no tempo e a deflagração da primeira grande guerra mundial em 1914, 

Mann se utiliza do artifício do tempo para retratar uma época de violência, de supressão da 

humanidade presente em cada indivíduo em sua sociedade alemã e mesmo fora dela. Um início 

de século marcado pela vertigem e pela convulsão da primeira grande guerra é o palco de 

atuação de um jovem cercado pelos mais pretensiosos axiomas políticos e filosóficos de sua 

época, e mesmo daquelas que o antecederam brevemente. Falaremos sobre um lugar de 

memórias, onde o tempo suprime todas as outras medidas humanas, e de onde se pode observar 

a história com mais clareza.  

Utilizamos a tradução de Herbert Caro, em edição de 20162, que contou com a revisão 

de Paulo Astor Soethe. Apresentada a quantidade de capítulos e a sua vetustez, temos de 

enfatizar aqui um importante fator, o tipo de romance que Mann optou para delinear sua 

romanesca saga: o romance de formação. Muitos teóricos consideram A montanha mágica 

(1924) como o grande romance de formação do século XX, informação que é importante para 

que possamos analisar o porquê de o autor ter dado vazão à sua escrita em tal forma literária. O 

romance de formação tem equivalência com um mundo em vertiginosa transição, na Alemanha, 

vindo desde Johann Wolfgang von Goethe, como seu expoente, até chegar ao próprio Thomas 

Mann. Dessa forma, podemos elencar e dissertar sobre hipóteses para tal escolha através do 

contexto histórico de 1924, ano de sua publicação. 

A literatura manniana é um campo de confluências. A Alemanha, berço do autor, foi 

também gestora de diversos intelectuais como o já mencionado Goethe, Friedrich Nietzsche e 

Sigmund Freud. Tais autores possuem a sua parcela de contribuição na constituição da escrita 

de Mann, e abordaremos pontualmente a relação deles com a obra escolhida do autor. Além de 

tais influências filosóficas e literárias, utilizaremos diferentes fundamentos teóricos para pensar 

a Literatura e a Historiografia. Para o primeiro campo, partiremos de uma espécie de literatura 

comparada com Sidney Chalhoub (2003)3, importante pesquisador da obra de Machado de 

Assis, para debruçar-nos sobre aspectos sociais dentro da narrativa, a composição de algumas 

personagens e do lugar que ocupa o protagonista Hans Castorp em meio ao microcosmo criado 

 
1 CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 11. 
2 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.  
3 CHALHOUB, S. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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por Mann em sua obra. Chalhoub (2003) nos apresenta uma refinada percepção acerca da 

construção da narrativa machadiana através das características verbais, das personagens, dos 

lugares narrados e outros aspectos de suma relevância para o nosso estudo, mesmo se tratando 

de análise de uma outra obra, produzida em contexto e cultura totalmente distintos. 

Em Tempo e Narrativa (1984)4, de Paul Ricoeur, teremos o suporte teórico para lidar 

com o conceito de tempo. Esse estudo possui abrangente olhar sobre a estrutura narrativa e sua 

temporalidade, dando-nos margem para problematizar o elemento central desta monografia – o 

tempo –, em face do contexto histórico em que está inserida A montanha mágica (1924). 

Analisaremos o seu contexto histórico a partir do entrecruzamento entre literatura e 

historiografia, como faz Paulo Santos da Silva, em Uma História da primeira guerra mundial 

(2003)5, ao conjugar a historiografia sobre o conflito bélico a obras literárias que lhe são 

adjacentes. O início do século XX é apresentado como terreno de grandes mudanças sociais, e 

é para as representações de tal processo no campo da literatura que Santos da Silva está atento. 

Em Era dos Extremos (1994)6, temos uma exposição de ideias acerca daquele que, 

segundo Eric Hobsbawm, é “o breve século XX”, um século fugaz, da velocidade e da violência 

sem precedentes na História das sociedades humanas, característica essa também registrada na 

obra de Thomas Mann. Um tempo de progresso técnico notável, como a instalação de ferrovias, 

a utilização de ferramentas de comunicação a longa distância, e de uma nova fase da medicina. 

Todas essas características serão de suma importância para uma melhor compreensão das 

personagens que transitam na ficcional região dos alpes suíços do romance estudado. 

Além da compreensão do contexto histórico em que se insere A montanha mágica 

(1924), é de suma importância acompanharmos parte da trajetória de vida de seu autor, Thomas 

Mann e, para tanto, utilizaremos a biografia Thomas Mann (1995)7, de Donald Prater, e Os 

irmãos Mann (1985)8, de Nigel Hamilton, dando ênfase a alguns aspectos biográficos que 

possuem ligação com a nossa problemática e que servirão como suporte para fundamentar 

questões e hipóteses acerca da interação política do autor no seu campo de atuação – a literatura. 

 

 

 

 
4 RICOUER, P. Tempo e narrativa (3 vols.). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
5 SILVA, P. S. Uma história da primeira guerra mundial. Salvador: Quarteto, 2003. 
6 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 
7 PRATER, D. A. Thomas Mann: uma biografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
8 HAMILTON, N. Os irmãos Mann: as vidas de Heinrich e Thomas Mann, 1871-1950 e 1875-1995. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
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1 O FEITIÇO DA MONTANHA (OU UMA CONVOCAÇÃO POLÍTICA): A 
JORNADA DO HERÓI E O CRONOTOPO 

 

 

Thomas Mann foi um entusiasta das artes, um reconhecido literato e grande devoto da 

cultura alemã. Apoiou a Alemanha durante a deflagração da primeira grande guerra mundial. 

Durante o conflito, manteve correspondência literária com o irmão Heinrich Mann, também 

reconhecido no mundo da literatura e do teatro alemão de sua época. Os irmãos Mann foram, 

como afirma Nigel Hamilton, “embaixadores da cultura”9 da República de Weimar através da 

flâmula da literatura germânica, porém não partilharam sempre dos mesmos horizontes 

ideológicos ou aspectos da produção literária. Thomas Mann aparentava uma atitude mais 

reservada diante das culturas estrangeiras em sua escrita, enquanto Heinrich Mann 

marcadamente alçava olhares mais panorâmicos e integrantes à sua volta, como para as culturas 

francesa ou russa. Ainda assim, Mann fez parte de um movimento ocorrido na literatura alemã 

e mesmo europeia, que fez com que muitos escritores e artistas voltassem seus olhares para a 

cultura asiática, sendo Herman Hesse, por exemplo, um dos expoentes.  

 

Às dez e quinze da manhã de domingo, 6 de junho de 1875, nasceu Paul Thomas 
Mann, o segundo filho de Thomas Johann Heinrich Mann – comerciante e cônsul da 
Holanda na cidade hanseática de Lübeck -, na luxuosa casa da Breitestrasse, 36, que 
o cônsul e sua mulher Julia tinham comprado três anos antes.10 

 

Nascido em uma cidade portuária e filho de uma próspera família de comerciantes, 

Mann carregaria em si confluências desse tipo de atividade comercial tão bem demarcada na 

geografia da sua cidade natal, desdobrando na sua literatura traços dessa característica. Situada 

no extremo norte da Alemanha, fazendo fronteira com a Dinamarca, Lübeck possibilitou ao 

autor um olhar global e, ao mesmo tempo, regional a partir de seu desenvolvimento capitalista. 

Além disso, foi possível um diálogo com a leitura de autores estrangeiros que lhes são de certa 

forma próximos, como Jens Peter Jacobsen e outros nomes da literatura dinamarquesa.  

 

As origens de Thomas Mann, portanto, foram predominantemente do norte da 
Alemanha, e inteiramente burguesas. Mas as viagens marítimas e as conexões de sua 
família com o comércio exterior, que continuaram nos laços diplomáticos com a 
Holanda e o Brasil, lhe proporcionaram uma perspectiva mais ampla do mundo.11 

 

 
9 HAMILTON, N. Os irmãos Mann: as vidas de Heinrich e Thomas Mann, 1871-1950 e 1875-1995. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 302. 
10 PRATER, D. A. Thomas Mann: uma biografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 19.  
11 Ibid., p. 23. 
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Essa genealogia do autor nos permite compreender parte de suas ideias e 

posicionamentos diante da vida em sua época. Partimos do quarto final do século XIX para uma 

densa produção literária no início do século XX. Ao lidar com temas como a decadência de 

uma família burguesa em Os Buddenbrook (1905), ou mesmo ao fazer uma releitura da 

tradição do pacto fáustico em Doutor Fausto (1947), Mann mostra que apesar de ter vivido em 

um mundo com amplos horizontes culturais, como já citado, e num movimentado mundo 

cosmopolita, não deixou de se voltar para dentro de si, como sujeito de tradição germânica, mas 

autenticamente um alemão do norte, com raízes profundas em sua terra e um claro interesse em 

seus antepassados familiares e literários. Enquanto tecia a narrativa de A montanha mágica 

(1924), deixou explícito o seu posicionamento quanto aos fatores políticos que precederam a 

primeira grande guerra mundial, sendo um representante conservador da cultura alemã naquele 

momento. 

 

Para Thomas, o mundo pré-guerra parecia “maduro de decadência”, como escreveu a 
Fischer no final de agosto, e seu romance A montanha mágica mostraria a 
inevitabilidade da catástrofe, com a eclosão da guerra fornecendo a solução de que ele 
precisava para o romance – a guerra e a vitória da “cultura alemã” como instrumentos 
de salvação.12 

 

Anos mais tarde, empreenderia sucessivos embates contra a ascensão do nazismo e do 

belicismo alemão, contradizendo sua postura inicial sobre a primeira grande guerra. No ano de 

1940, fez diversas transmissões clandestinas de rádio para espectadores na Alemanha, 

diretamente do exílio nos Estados Unidos da América. Apesar de ter apoiado a Alemanha em 

sua atitude belicista inicial na primeira guerra, o autor mudaria de perspectiva durante o correr 

dos primeiros anos da década de 1920, enquanto finalizava a escrita de A montanha mágica 

(1924). Essa postura torna-se evidente na narrativa, por meio das discussões, empreendidas 

pelas personagens que a permeiam, sobre as transformações sociais e o valor da vida do ponto 

de vista humanístico. Trata-se de uma inversão entre pontos de vista: a partir do momento em 

que a Alemanha do pós-guerra permite que se veja os resultados do conflito, como a decadência 

de sua economia, e, mais importante para o nosso texto, a continuada e talvez acirrada falta de 

unidade cultural, elemento sobre o qual Thomas Mann depositou suas expectativas através da 

guerra, como já mencionado, mas que, em realidade, foi acentuado pelo horror do conflito. Sua 

obra é marcadamente composta por traços biográficos que partem dos mais diversos âmbitos 

da vida pessoal: política, sexualidade, memória, tempo. 

 
12 PRATER, D. A. Thomas Mann: uma biografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 137. 
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Thomas Mann foi um homem instruído nos parâmetros classicistas de educação, tendo 

dedicado sua atenção desde a infância aos clássicos gregos da antiguidade e também aos 

alemães que lhe eram contemporâneos, o que justifica a multiplicidade de referências em sua 

escrita, as quais chamam constantemente a atenção do leitor. A montanha mágica (1924) é 

uma obra que se envereda por estes caminhos: plural, de sensibilidade histórica aguçada, a sua 

literatura nos permite compreender um outro tipo de fonte para o estudo da historiografia, uma 

fonte que é naturalmente um terreno fértil para a exposição detalhada da conjuntura política das 

primeiras décadas do século XX, fundamentada, é claro, por todo um arcabouço histórico e 

cultural que nos remete à memória do autor como indivíduo, mas com claros traços da 

composição da memória coletiva de sua época e de sua classe social. Um jovem burguês que, 

prestes a formar-se como engenheiro naval, descobre que possui o mal nos pulmões, vê-se 

imóvel diante da doença e passa a frequentar um sanatório que abriga personagens que fazem 

referência a diferentes regiões do planeta, que encerram diferentes culturas, e, 

consequentemente, são porta-vozes das ideias de seu tempo. É nesse ambiente que se passa a 

trama de A montanha mágica (1924), sendo o tempo o conceito fundamental e que 

constantemente nos é apresentado como aquele que rege a vida humana nos mais íntimos 

momentos do cotidiano dos indivíduos. 

 

 

1.1 O TEMPO ANTES DO TEMPO 

 

 

 Na planície Hanseática13, um jovem muito bem estabelecido na vida e sociedade 

germânica inicia uma jornada que redefinirá, através da indefinição, o rumo de sua existência. 

No ano de 1924, Thomas Mann publicou A montanha mágica, aquela que seria considerada 

talvez a sua maior obra: um livro ainda devotado de certa forma ao romantismo alemão. O ano 

de publicação é sinônimo de uma década de fratura social. Essa fratura também é signo da 

mudança pela qual passaria Hans Castorp, protagonista da obra, que ganha, na narrativa, a 

alcunha de filho enfermiço da vida. De uma promissora carreira como engenheiro naval, um 

homem da técnica e do tráfego mundial com uma carreira na firma Thunder Wilms, a paciente 

de um sanatório em Davos Platz, na Suíça, Castorp nos guiará pelas veredas do tempo e da 

História. 

 
13 Referência à região da Europa que abrange o mar Báltico e à aliança comercial formada pelos principais países 

responsáveis pela exportação marítima no início do século XX.  
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Dois dias de viagem apartam um homem – e especialmente um jovem que ainda não 
criou raízes firmes na vida – do seu mundo cotidiano, de tudo quanto ele costuma 
chamar seus deveres, interesses, cuidados e projetos; apartam-no muito mais do que 
esse jovem podia imaginar enquanto um fiacre o levava a estação.14 

 

 À semelhança de Tolstói, em seu romance Anna Kariênina (1877), que tem como fio 

condutor de sua narrativa as locomotivas russas, através das quais suas personagens, 

pertencentes às elites, se movimentam, temos uma imagem do progresso europeu e de interação 

geográfica entre as nações amigas no início do romance. Hans Castorp deixa-se transportar 

numa locomotiva através da qual, por suas janelas envidraçadas, preenche a paisagem com seu 

olhar, revelando ao leitor, de forma sumária, o tecido vivo de sua jornada: o tempo. Em “A 

chegada”, início do capítulo I do livro, temos a contrastante alternância de imagens entre a 

natureza em estado puro e a sociedade em sua acepção burguesa. Eis o primeiro episódio onde 

o tempo nos é apresentado: em meio à sua viagem de trem, Castorp observa a imensidão da 

paisagem que o cerca, a beleza do planalto e das montanhas alemãs e, depois, dos alpes suíços. 

Ao mesmo tempo, é tomado por um sentimento de hostilidade, uma espécie de vertigem que o 

vai tornando cada vez menos capaz de situar-se temporalmente diante do que lhe passa frente 

aos sentidos. A viagem é bela e áspera, contemplativa e tensa.  

 

Fechavam-se os abismos, vinham logo a seguir novos desfiladeiros com restos de neve 
nas gretas e fendas. Havia paradas diante de casinhas miseráveis de estações 
pequenas; e de estações sem saída em frente, o trem partia em direção oposta, o que 
produzia um efeito desnorteante.15 

 

 A viagem mostrou-se longa na percepção do protagonista. Ao desembarcar na estação 

e encontrar seu primo Joachim Ziemssen, Castorp, ainda desnorteado pela mudança de 

paisagens, demonstra o intuito de retornar à planície num futuro próximo, após decorridas as 

três semanas durante as quais pretendia repousar nas paragens alpinas do sanatório internacional 

Berghof. Seu primo lhe responde enfaticamente:  

 

Espere um pouco; mal acaba de chegar. Três semanas representam quase nada para 
nós aqui em cima, mas para você que vem de visita e tenciona demorar-se só três 
semanas, é uma porção de tempo.16  

 

 Podemos perceber nessa fala não somente uma mudança de ares, mas uma mudança de 

perspectiva acerca da vida e do tempo: um destaque inicial que nos é apresentado pelo autor 

 
14 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 14. 
15 Ibid., p. 15. 
16 Ibid., p. 17. 
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entre os de cima e os de baixo, os que viviam doentes nas alturas alpinas e as pessoas ditas 

normais que se situavam na planície. A categorização de duas classes de pessoas. A 

ambivalência e as antíteses são características que permeiam toda a obra, o que será notado, 

esperamos, ao longo deste trabalho a partir de alguns elementos sobre os quais nos 

debruçaremos.  

A montanha mágica (1924) é uma obra que transcende o seu próprio tempo, tendo sido 

escrita durante parte do período em que se apresenta a narrativa e posteriormente a ele – 1914-

1924 –, com o autor utilizando o recurso da memória e da história como base de sua escrita para 

referir-se a um período de sete anos antes do início da produção do romance. A narrativa se 

passa, segundo dedução nossa, entre os anos de 1907 e 1914.  

Parafraseando Chalhoub (2003), quando este se refere a Helena (1876), de Machado de 

Assis, aponto que é preciso ler A montanha mágica (1924) em suas três historicidades17: o 

tempo do contexto histórico da obra, o tempo de sua produção e o tempo que se passa na 

narrativa em si. Estamos numa perspectiva que envolve diferentes temporalidades, mas, em 

nenhum sentido, divergentes, ao contrário, todas convergem para os anos de 1907-1924.  

O século XX é emblema de questões singulares, marcantes e decisivas socialmente 

falando. É o tempo da mudança no sentido de velocidade e de progresso, acompanhados de 

extremas convulsões sociais por todo o mundo. A Europa ocidental encontrava-se num estágio 

civilizatório acompanhado por um considerável período de estabilidade política até o início do 

século XX. “Desde 1815, não houvera nenhuma guerra envolvendo as potências europeias. 

Desde 1871, nenhuma nação europeia ordenara a seus homens em armas que atirassem nos de 

qualquer outra nação similar.”18 O período a que se refere Hobsbawm abrange boa parte do 

século XIX, estendendo-se até o início do XX, onde se situa a narrativa do nosso romance.  

É em 1901 que Mann publica Os Buddenbrook, que trata da trajetória de uma opulenta 

família alemã até a sua decadência social, e há duas fases que considero importantes na 

literatura manniana: a primeira é a fase da contemplação de uma sociedade em constante 

transição, porém sem eventos bruscos; já a segunda, tendo como marco a publicação de A 

montanha mágica (1924), diz respeito a uma violenta transição social. Atento a esse tipo de 

mudanças, a partir de Hobsbawm percebemos o século XX justamente como a era da 

velocidade, da violência em larga escala, utilizada em parâmetros até então não conhecidos pela 

humanidade, como no caso da primeira grande guerra mundial, por exemplo. 

 
17 CHALHOUB, S. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 19. 
18 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 460. 
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Ironicamente, apesar do período de estabilidade de que falamos acima, a Europa e a 

Alemanha de Mann não conseguiram unificar o mundo com seu projeto civilizatório, 

colonizador, mas a grande guerra de 1914 serviu como elemento aglutinador de nações em 

inimigas e aliadas, sendo também um evento que serviu como evidência da falha genética deste 

projeto civilizatório e das disputas colonialistas. Além disso, a catástrofe da guerra fissurou o 

ritmo social, o tempo individual, os compartimentos mais íntimos da vida cotidiana em diversas 

sociedades. As estruturas sociais e culturais não permaneceram as mesmas durante e após o 

conflito. Hobsbawm afirma que: 

 

A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX 
desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando suas colunas ruíram. Não há 
como compreender o Breve Século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu 
e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as 
bombas explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era inicial 
de colapso e catástrofe devem começar com a guerra mundial de 31 anos.19  

 

 Para o autor, a guerra é o grande demarcador temporal do século XX. Segundo 

Hobsbawm, rompe-se a lógica de um século linear e estritamente ligado à numeração como 

marcador da passagem do tempo. Para ele, o “Breve Século XX” vai de 1914 até 1991, hipótese 

pautada num ponto de vista bem fundamentado, o de que são os eventos sociais embasados na 

violência e algumas mudanças sociais decorrentes desses processos os demarcadores temporais. 

É nesse contexto, da primeira década do XX, no pré-guerra portanto, que Hans Castorp 

inicia sua caminhada rumo à tradicional jornada de emancipação do herói no romance de 

formação. Todavia, apesar da existência de algumas características por vezes semelhantes, sua 

jornada é peculiar e não se constrói pela tradição goethiana, opondo-se ao logos de toda a 

estrutura romanesca utilizada até então para narrar o Bilddungsroman20.  

Antes de adentrar de fato no primeiro capítulo, é importante falar do propósito – Vorsatz, 

no original. Nele, ao longo de duas páginas, Mann antecipa-nos uma apresentação do tempo na 

sua estrutura narrativa. O início da narrativa de A montanha mágica (1924) é uma evocação 

ao pretérito mais longínquo como forma de atestar a vetustez da história que se seguirá. “[...] 

esta história já se passou há muito tempo, está recoberta, por assim dizer, pela pátina do tempo 

e deve ser relatada, incondicionalmente, na forma do passado mais remoto.”21   

 
19 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995, p. 30. 
20 Movimento literário alemão caracterizado pela escrita de Goethe, com a publicação de Os sofrimentos do 

jovem Werther (1774) e Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1796). 
21 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 11. 
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O mundo ocidental experimentou, na Antiguidade, uma transição de sentidos no 

processo de constituição da interação entre sujeito e mundo. É na Grécia antiga que temos a 

origem da antítese narrativa exposta em A montanha mágica (1924) e a presença de uma 

mudança de perspectivas acerca do mundo cotidiano, público e privado, e da história e memória 

coletiva.  

A tragédia grega e a poesia lírica são dois elementos de memória e história de uma 

civilização voltados à inseparabilidade entre mito e logos até certo momento histórico. Nesse 

cenário, o teatro é de suma importância para pensarmos essa primeira e antiga modificação na 

relação entre o ser humano e o conhecimento – ressalte-se o conhecimento sobre sua própria 

história através da oralidade, e a estrutura da narrativa oral e textual. Era justamente através da 

narrativa oral e teatral, da imersão de sentidos de uma plateia e dos componentes de uma peça 

ou coro, que se dava a construção de alguns sentidos fundamentais para a vida em sociedade. 

Com um fundo de musicalidade, ornada por um coro até certa época, a representação trágica 

apresentava-se como uma forma distinta a nossos olhos, mas natural aos de seus 

contemporâneos, de acesso a saberes sobre os mais diversos campos da sociedade grega: 

paixões, pulsões, sexo, religiosidades, morte. A tragédia possui, assim como a poesia lírica, 

uma métrica bem definida, recortando-lhe a narrativa.  

Benedito Nunes (1988) pontua que a tragédia se limita tanto quanto possível ao período 

de um dia22. Mann, ainda no propósito (Vorsatz), escreveu que o narrador é um mago que evoca 

o pretérito23, assim como na tragédia antiga, e elenca ainda um elemento que conflui para tal 

afirmação: o passado mais remoto, pela jornada do herói. Estamos diante de um labor com o 

tempo e a contação de uma história, e, por isso, um questionamento lógico é o de tentar 

identificar o motivo pelo qual o autor optou por empregar na narrativa uma temporalidade que 

não entrega claramente o século XX como sua paisagem de atuação, mesmo que consigamos 

perceber através das falas das personagens, de sua alimentação, de suas acomodações dentre 

outras características, a cronologia onde a obra está circunscrita. 

Em sua Introdução à metafísica (1953), Martin Heidegger afirma que a filosofia não 

se deixa moldar pela medida do tempo e que  

 

[...] toda questão essencial da Filosofia acha-se necessariamente fora de seu tempo. 
Por duas razões principais: ou porque a filosofia se projeta para muito além da 
atualidade; ou, então, porque faz remontar a atualidade a seu passado-presente 
originário.24 

 
22 NUNES, B. O tempo na narrativa. São Paulo: Edições Loyola, 2013, p. 8. 
23 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 11. 
24 HEIDEGGER, M. Introdução à metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999, p. 15. 
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Concordamos com a ideia de que há um fundo filosófico no emprego da técnica 

narrativa da qual falamos anteriormente, com a finalidade de que haja o estabelecimento de 

uma distância entre o narrador e o objeto narrado, buscando uma espécie de neutralidade sobre 

os elementos da história que nos é contada, tendo em vista o fato de o autor estar escrevendo 

numa linguagem ficcional parte da história do seu próprio país e do continente onde vivia. Dessa 

forma, partimos do pressuposto de que essa medida visa dar maior firmeza à narrativa e se 

aproxima de uma tentativa de suprimir uma possível aparência de pessoalidade na escrita do 

livro. É como o historiador que busca observar seu objeto de estudo, mas não lhe impor os 

traços mais gerais da sua personalidade como sujeito de seu tempo. Nesse sentido, afirma Elias: 

 

É mais fácil em princípio, reconhecer os elementos compartilhados do habitus 
nacional no caso de outros povos do que no daquele a que se pertence. Ao tratar com 
italianos ou britânicos, é frequente os alemães darem-se conta rapidamente de que 
aquilo que à primeira vista pareciam ser diferenças de caráter pessoal, envolve, na 
realidade, diferenças no caráter nacional.25 

 

A jornada do herói diante do curso da História começa justamente com o seu 

afastamento do mundo que lhe era comum, onde impera o preciso tempo dos relógios, onde o 

ritmo da vida é regido também pelo tempo da natureza ou do trabalho: o mundo moderno. É 

importante ressaltar as modificações acerca da percepção sobre o tempo não somente na 

narrativa da obra sobre a qual nos debruçamos, mas também pensar essa perspectiva no 

contexto em que tal obra foi escrita, podendo remeter pontualmente a alguma consideração a 

respeito de séculos passados. No século XX, o processo de industrialização modicou 

profundamente a vida da sociedade europeia, porém suas raízes encontram-se temporalmente 

um pouco mais distantes.  

 

Não é absolutamente claro até que ponto se podia dispor de hora precisa, marcada 
pelo relógio, na época da Revolução Industrial. Do século XV em diante, construíram-
se relógios de igreja e relógios públicos nas cidades e nas grandes cidades-mercados. 
A maioria das paróquias inglesas devia possuir relógios de igreja no final do século 
XVI.26 

 

Utilizamos os argumentos de Thompson (1980) acerca da popularização dos relógios a 

partir do século XV para explicar a relação da população europeia com o uso do tempo do 

relógio e o gradual abandono de outras referências temporais nos centros urbanos e industriais. 

 
25 ELIAS, N. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1997, p. 15. 
26 THOMPSON. E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2016, p. 274. 



19 
  

O tempo cronológico é uma medida estabelecida desde os primórdios das sociedades humanas. 

Inicialmente, a natureza foi o elemento de maior notabilidade quando pensamos o processo da 

percepção humana sobre os signos da passagem do tempo: dia, noite, verão, inverno, sol e 

chuva, clima e tempo. Esses eram os elementos fundamentais para que se possa se situar diante 

da passagem dos anos nas primeiras sociedades humanas, a exemplo das sociedades do oriente 

médio. Porém, a partir da Revolução Industrial, como pontua Thompson, as medidas passam a 

ser tomadas de forma diferente, com base numa lógica da produção, do trabalho manual e fabril, 

o que contrasta enormemente com o modo de produção e trabalho estabelecido entre os séculos 

XV e XVII, por exemplo. O crescimento das cidades e o seu afastamento estético dos elementos 

rurais, o ligeiro, porém insignificante, aumento na expectativa de vida das populações das 

grandes capitais europeias, o emprego de vasta mão de obra na manufatura fabril são elementos 

que coadunaram para um novo olhar sobre o tempo e a vida, de forma que podemos atestar que 

o tempo existe como objeto ontológico fora da percepção humana, mas que é inegavelmente 

moldado pela cultura de acordo com as singularidades e condições históricas de cada época. 

“Estamos preocupados simultaneamente com a percepção do tempo em seu condicionamento 

tecnológico e com a medição do tempo como meio de exploração de mão de obra.”27   

Falar em exploração do tempo através do trabalho nos remete a como isso incide sobre 

a trajetória de vida dos sujeitos afetados por esse processo, como abordamos anteriormente. 

Nesse sentido, temos exemplo do romance de formação na literatura, como Goethe, com sua 

obra Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1884). Apesar de não passar 

especificamente por um tipo de situação relacionada ao mundo do trabalho fabril, naturalmente 

por ser uma personagem do mundo burguês, Wilhelm Meister é o típico ícone da trajetória 

formativa do herói, a exemplo do Hans Castorp do Thomas Mann.  

 

Com meios estéticos até então inéditos na literatura alemã, Goethe empreendeu a 
primeira grande tentativa de retratar e discutir a sociedade de seu tempo de maneira 
global, colocando no centro do romance a questão da formação do indivíduo, do 
desenvolvimento de suas potencialidades sob condições históricas concretas.28 

 

Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1884) é o livro fundador do romance 

de formação e se tornou uma obra norteadora para outros autores alemães que, no século XX, 

a exemplo de Thomas Mann, iriam se debruçar sobre a sua estrutura para escrever novos 

 
27 THOMPSON. E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2016, p. 289.  
28 MAZZARI, M. V. Apresentação. In: GOETHE, J. W. V. Os anos de aprendizado de Wilhem Meister. São 

Paulo: Editora 34, 2009, pp. 7-8. 
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romances. Goethe apresenta-nos Wilhelm como um jovem burguês, inebriado pelo espetáculo 

do teatro de marionetes e afeito às artes em geral. No início da narrativa, podemos observar a 

discrepância de interesses entre aquilo que Meister considera como suas aptidões e gostos 

naturais, voltados para as artes e o teatro, diante do estabelecimento de um elemento de que 

tratamos anteriormente: a jornada formativa do sujeito diante do mundo do trabalho. A antítese 

entre a vida burguesa e o trabalho nos é apresentada também através de outras personagens que 

evidenciam o dilema do jovem Wilhelm Meister entre assumir a tradição familiar e o lugar 

social do comércio burguês ou entregar-se às artes através do emprego de seu tempo numa 

companhia de teatro de marionetes. Werner, amigo de Wilhelm, tenta persuadi-lo numa 

tentativa de fazê-lo ceder à lógica comercial burguesa como estilo de vida. 

 

Visita primeiro algumas grandes cidades mercantis, alguns portos e, não duvides, 
serás arrebatado. Quando vires o número de homens que ali trabalham, quando 
souberes de onde vêm e para onde vão tantas coisas, sem dúvida haverás de querer 
vê-las passando também por tuas mãos.29 

 

A fala de Werner em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1884) vai ao 

encontro de uma característica presente na narrativa de A montanha mágica (1924). Durante 

o século XIX e o início do XX, a atividade marítima foi marcadamente uma das imagens do 

progresso e do desenvolvimento europeu, sem levar em conta, claro, o brutal processo de 

exploração colonial estabelecido por países como a Alemanha de Goethe e Mann. Temos então, 

para a narrativa manniana, um protagonista que está diretamente em contato com o 

desenvolvimento desse tipo de atividade, com a indústria marítima, e que iria ocupar o cargo 

de engenheiro naval, um homem da técnica, do progresso e do tráfego mundial que lida com a 

construção de navios e a logística dos portos. Sabemos que a exploração colonial, junto ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial, endereçou, constantemente, novas demandas de 

consumo às elites alemãs e europeias, criando, com frequência, novas necessidades para o 

cotidiano burguês, como confirma a fala da personagem Werner: “[...] dá uma olhada nos 

produtos naturais e artificiais de todas as partes do mundo, observa como cada um deles é por 

sua vez necessário!”30 Segundo essa lógica, estariam asseguradas as engrenagens que 

continuariam a manter a máquina do progresso e do consumo, e a manutenção dos hábitos 

civilizados da camada social de Werner e Meister. Nas duas obras que acabamos de visitar, 

temos a antítese entre os mundos do trabalho e a burguesia, elemento que fundamenta, de certa 

 
29 GOETHE, J. W. V. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. São Paulo: Editora 34, 2009, p. 54. 
30 Ibid., p. 54. 
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forma, a percepção dos sujeitos sobre o tempo e que servirá para pensar o conceito como um 

elemento de poder e status social. 

 

 

1.1.1 A memória como lugar de poder: reflexões sobre a sucessão da morte e o uso dos 
costumes na passagem do tempo 

 

 

A descendência familiar é uma característica presente na literatura manniana. Em Os 

Buddenbrook (1901)31, acompanhamos a história de uma opulenta família burguesa e, em A 

montanha mágica (1924), temos, no breve segundo capítulo, séculos de uma história familiar, 

a dos Castorp. Como visto em Le Goff (1990)32, a memória é também um espaço de luta pelo 

poder e de sua manutenção, e Thomas Mann nos apresenta esse embate através de uma 

esmiuçada e apurada narrativa da sucessão de lideranças na família Castorp.  

 

Um dos critérios para definir a categoria social de uma pessoa na ‘boa sociedade’ da 
Alemanha ao tempo dos Kaisers, numa medida muito maior do que nos dias de hoje, 
era a ancestralidade – isto é, a categoria social de pais e avós.33 

 

Em Os Alemães (1992), Norbert Elias nos apresenta um panorama da sociedade alemã 

entre o final do século XIX e o início do XX. É nesse contexto que temos a apresentação da 

corte alemã, no sentido de constituição das hierarquias sociais, ligadas ao mundo do trabalho e 

do dinheiro. Os comerciantes, como o pai de Hans, estavam uma escala abaixo dos que 

ocupavam cargos públicos ou posições estatais, independentemente de seu poder financeiro. 

Existiam lugares sociais muito bem definidos para diferentes status, e, na família de Hans 

Castorp, vemos dois dos mais altos e prestigiosos lugares sociais serem ocupados por seu pai e 

seu avô, além de seu tio, que possui o título de cônsul, e de ele próprio, que ascenderia à 

universidade, local de privilégio que se enquadrava, inclusive, acima da burguesia comercial. 

 

A evolução das sociedades, na segunda metade do século XX, elucida a importância 
do papel que a memória coletiva desempenha. Exorbitando a história como ciência e 
como culto público, ao mesmo tempo a montante, enquanto reservatório (móvel) da 
história, rico em arquivos e em documentos/monumentos, e aval, eco sonoro (e vivo) 
do trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes questões das 
sociedades desenvolvidas e das sociedades em desenvolvimento, das classes 

 
31 MANN, T. Os Buddenbrook: decadência de uma família. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.  
32 LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 2013. 
33 ELIAS, N. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1997, p. 53.  
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dominantes e das classes dominadas, lutando, todas, pelo poder ou pela vida, pela 
sobrevivência e pela promoção.34 

 

“Hans Castorp conservava apenas pálidas recordações da casa paterna. Mal chegara a 

conhecer o pai e a mãe além da breve infância. Morreram ambos entre o quinto e o sétimo ano 

de sua vida.”35 Apesar de o protagonista não possuir memórias paternas que vão além de sua 

tenra infância, há, no seu entorno familiar, a cuidadosa constituição de um espaço que privilegia 

o acesso ao passado e à memória de sua ascendência através de objetos peculiares ou mesmo 

da arquitetura da casa de seu avô, parente com o qual passou a viver após a morte precoce dos 

pais. 

 

[...] o órfão Hans Castorp morou na casa do avô, uma mansão ao gosto do classicismo 
nórdico, edificada em princípios do século passado sobre um terreno estreito, à rua da 
Esplanada. Era de uma cor que lembrava o céu nublado, e o portão de entrada, 
flanqueado por meias colunas e no meio do andar térreo, achava-se cinco degraus 
acima do chão; a casa tinha dois pavimentos superiores, e no primeiro as janelas iam 
até o chão, protegidas por grades de ferro fundido.36 

 

 Hans Lorenz Castorp, avô de Hans Castorp, torna-se seu último familiar próximo vivo. 

Representante no conselho municipal de Hamburgo, era um homem público e bem quisto pela 

população. Segundo Martin-Fugier, nesse contexto histórico,  

 

[...] o tempo dos homens é o da vida pública, e sua utilização é ditada pelo ritmo dos 
negócios. Raros são os homens do mundo com tempo ocioso, que podem dispor de 
seus dias como bem lhes apraz.37 

 

 Porém, os homens aos quais se refere o autor são restritos a um lugar social, a classe 

burguesa, e, apesar de não possuírem o ócio a seu dispor, exibem o consumo do tempo pela 

vida pública mais como um signo e status do seu lugar social do que como uma atividade de 

subsistência, ao contrário da classe proletária, por exemplo. O narrador evidencia 

constantemente conflitos de classe que perpassam a narrativa e nos apresenta também diferentes 

sujeitos sociais para além da burguesia:  

 

O avô tratava Fiete por você e falava com ele em dialeto baixo-alemão, não por 
pilhéria – já que não tinha senso de humor algum –, mas com toda seriedade e porque 

 
34 LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 2013, p. 435. 
35 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 30. 
36 Ibid., p. 31. 
37 MARTIN-FUGIER, A. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, M (org.). História da vida privada: 

da Revolução francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 199. 
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sempre o fazia no contato com gente do povo, com estivadores, carteiros, carroceiros 
e criados.38 

 

A situação política da Alemanha no início do século XX remete-nos à instabilidade e à 

multiplicidade de lideranças políticas diante de uma tentativa de unificação dos territórios 

alemães. A língua, por sua vez, também figura como um símbolo de poder e distinção nesse 

período. Temos exemplos na literatura europeia, como Anna Kariênina (1877), em que o 

francês é uma língua de domínio das elites russas e era constantemente falado quando essa 

mesma elite encontrava-se diante dos subalternizados para que se pudesse dialogar de forma 

não inteligível para as classes sociais tidas como inferiores. No excerto anterior, temos uma 

situação parecida, mas peculiar, pois se trata de duas personagens falando o mesmo idioma, 

porém uma, o avô de Hans Castorp, domina a norma culta, e a outra, seu criado, falaria o idioma 

das massas, proveniente de uma região específica da Alemanha. Isso nos mostra que 

 

[...] a vida cultural na Alemanha Imperial compreendia uma variedade de tendências 
muitas vezes conflitantes. Por um lado, existia uma cultura “oficial” pomposa e 
sobrecarregada: a cultura de uma sociedade recentemente unificada buscando 
representar suas aspirações em direção ao status de grande potência não só na esfera 
política, mas também simbolicamente, por meio da construção de estátuas equestres 
de heróis nacionais e de edifícios ostentosos, com móveis grandes e cortinas pesadas.39 

 

Podemos observar que a língua se tornou, assim, uma característica de distinção entre 

classes, porém o narrador nos oferece a possibilidade de reparar a partir de outros ângulos as 

particularidades dessas diferenças, possibilitando-nos pensar a antítese entre os ritos 

provenientes da família Castorp e os ritos não-ditos das mãos que lhe serviram em sua opulência 

durante toda sua existência. Do nascimento à morte, o assistencialismo da figura do Fiete40 ao 

senador Hans Lorenz Castorp nos evidencia isso, e, no rito fúnebre do velho patriarca, temos a 

assinatura da sentença que o qualifica como um burguês que lutou contra a doença acomodado 

confortavelmente no interior de seu lar, onde também teve lugar o seu velório. Segundo Martin-

Fugier: 

 

Os burgueses morriam em suas casas. O hospital, a seus olhos, era um “lugar de 
horrores”, onde morriam os que não tinham dinheiro nem família. Mesmo as clínicas, 
reservadas a um público menos popular, eram consideradas como locais de exílio. A 
morte estava integrada à própria concepção da moradia.41 

 
38 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 31. 
39 FULLBROOK, M. História concisa da Alemanha. São Paulo: Edipro, 2016, p. 153. 
40 Mordomo, serviçal. 
41 MARTIN-FUGIER, A. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, M (org.). História da vida privada: 

da Revolução francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 257. 
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Deixando o âmbito do lar paternal de Hans Castorp e retornando à sua viagem e chegada 

ao Sanatório Internacional Berghof, temos mais um dos jogos com o tempo realizados pelo 

narrador. O estabelecimento desse conceito para a abordagem da narrativa nos leva a uma 

reflexão sobre a condição dos sujeitos, das personagens ficcionais diante da consecução da vida 

e da História no século XX. Esse tempo garante a Hans Castorp, mais uma vez, a permanência 

em seu lugar social de origem, e, entre o momento de sua chegada até a visita ao primo Joachim 

Ziemsem, temos o detalhamento da rotina burguesa que este último vivia em seu antigo lar, a 

partir de um novo lugar. Porém, essa observação acentua-se mais ainda pelo fato de, nesse ponto 

da narrativa, o protagonista estar em contato com outras personagens, diante, portanto, de um 

confronto entre a sua moral e seus costumes, sua perspectiva de vida e civilização e a conduta 

alheia. 

No capítulo III, em uma apurada descrição da sala de jantar do sanatório, o narrador nos 

guia por sete mesas bem dispostas e em que os pacientes oriundos de diferentes partes do mundo 

fazem suas refeições diariamente em horários bem marcados. O tempo, a partir de então, 

sobrepor-se-á aos hábitos individuais e a diferentes culturas, de forma que poderemos perceber 

uma das sutilezas que o emprego dessa técnica narrativa possibilita: a não naturalização do 

tempo e das mais sutis características da vida cotidiana, seja ela burguesa ou de outra classe. É 

possível observar como o conceito de tempo, logicamente variável de uma sociedade para a 

outra, de um período histórico para outro, acompanha o desenvolvimento dos hábitos culturais 

de cada povo.  

Pensar o tempo não significa apenas uma abstração acerca da percepção humana sobre 

a duração de determinados fenômenos. Tal medida é composta por singularidades e é passível 

de ser acompanhada por outros conceitos históricos. Por exemplo, concluindo nossa ideia 

acerca da relação entre sujeito e tempo e acerca da questão de classes em certos momentos da 

narrativa, temos, ainda no capítulo III, dentre a reunião dos comensais na sala de jantar, uma 

breve mas significativa passagem sobre como distintos sujeitos sociais percebem as 

possibilidades de lidar com o tempo através de hábitos e ritos. 

 

Hans Castorp olhou essa mão – entendia de mãos e lhes devotava atenção muito 
crítica, tendo o hábito de examinar antes de mais nada, essa parte do corpo das pessoas 
com quem tratava conhecimento. Não era propriamente feminina a mão que arrumava 
os cabelos; não oferecia aquele aspecto cuidado e refinado que costumavam ter as 
mãos das damas da esfera social de Hans Castorp. Bastante larga, de dedos curtos, 
tinha algo de primitivo, de infantil, que lembrava a mão de uma colegial. As unhas 
evidentemente ignoravam a manicure; estavam aparadas de maneira tosca, também 



25 
  

de colegial, e a pele, nas bordas, parecia um tanto áspera, como a de quem tivesse o 
vício de roer as unhas.42 

 

A mão que foi minuciosamente observada no trecho acima pertence a Clawdia 

Chauchat, personagem feminina e de origem russa. Em primeiro plano, o trecho nos remete a 

um olhar de classe, e, em segundo, parte para um confronto de alteridades, tendo em vista que 

Hans Castorp tem origem alemã e vê os seus hábitos pessoais que eram cultivados com tanto 

esmero desde sua infância serem contrariados por uma estrangeira de origem russa. O 

protagonista faz, assim, a descoberta de que o mundo é mais amplo do que pensava até então, 

e de que seu matiz cultural não conseguiria se sobrepor a todos no sanatório, mesmo que ele 

não concordasse com o estado das mãos de Clawdia ou com seu comportamento durante as 

refeições na sala de jantar. Dessa forma, caminhamos para o entendimento do tempo como 

medida do progresso, como elemento presente na construção da civilidade europeia e, 

principalmente, alemã. 

 

Mas se examinarmos o que realmente constitui a função geral do conceito de 
civilização, e que qualidade comum leva todas essas várias atitudes e atividades 
humanas a serem descritas como civilizadas, partimos de uma descoberta muito 
simples: este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. 
Poderíamos até dizer: a consciência nacional. Ele resume tudo em que a sociedade 
ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas 
ou a sociedades contemporâneas “mais primitivas”. Com essa palavra, a sociedade 
ocidental procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se 
orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de 
sua cultura científica ou visão de mundo, e muito mais.43 

 

Devemos ainda considerar que, no período de produção de A montanha mágica (1924), 

e mesmo na temporalidade em que é inserida sua narrativa, o processo de colonização 

empreendido por países europeus, incluindo a Alemanha, deu margem à ampliação desse tipo 

de noção de superioridade cultural, e é nesse contexto que temos o ápice dos movimentos do 

racismo científico e da tentativa de categorização da humanidade em espécies mais e menos 

evoluídas através de uma escala pautada na antropologia. A mesma ciência que transformava a 

vida humana, proporcionava conforto e expectativa de vida, também serviu a causas 

desumanas, como a legitimação de perspectivas racistas e as conquistas engendradas pela 

colonização. 

 

 

 
42 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, pp. 93-94. 
43 ELIAS, N. O processo civilizador (vol. 1): uma história dos costumes. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2011, 

p. 23. 
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2 DECADÊNCIA: HISTÓRIA, DOENÇA, MORTE E LIBIDO NO TEMPO 
 

 

Assim como ocorre na escrita da História, a narrativa literária possui como 

característica, às vezes, uma supressão daqueles indivíduos que realizam nela as atividades 

essenciais e subalternizadas e garantem seu funcionamento. Muitas vezes não é possível dar 

ênfase a tais personagens histórico-literários, e noutras, eles são relegados a segundo plano 

propositalmente. Vimos que há um conflito de lugares sociais em A montanha mágica (1924), 

mas sob uma ótica dos dominantes. Acompanhamos na narrativa a constituição da ordem e do 

progresso alemão, inicialmente na figura de Hans Castorp, de sua família burguesa. No século 

XX, nos interessamos por algumas características oriundas da industrialização: técnica, 

velocidade, violência, produção em massa e impessoalidade: são essas algumas das palavras-

chave para pensarmos o estabelecimento de uma nova postura de consumo e de hábito cultural 

nesse período. Para falar de progresso nesse contexto, algumas questões são fundamentais e, 

para começar, partiremos da centralidade alemã na obra, em diálogo com o restante das partes 

do mundo que são expostas ao longo da narrativa. 

Settembrini é um italiano de meia idade, traja vestes singelas, é um literato com 

ascendência familiar no correr da pena. A personagem arroga-se como humanista, um 

verdadeiro filho dos valores remanescentes do iluminismo. É através dele que observamos parte 

do desenvolvimento moral de Hans Castorp, sendo seu interlocutor mais ativo no sanatório. 

Cremos que o italiano é, propositadamente, apresentado como portador de valores clássicos, e 

como um homem que vive o renascimento cultural italiano. Estão presentes, em seu discurso, 

ideias que partem da retomada de valores da antiguidade clássica e do estabelecimento de uma 

estética ocidental europeia, como algo a ser constituído em âmbito universal, como uma grande 

referência para a humanidade e sua história. Nele, e nesse tipo de discurso, está também 

engendrada a imagem do confronto entre mundos: a Europa, tida como referência civilizatória 

com base assentada nos valores de que tratamos acima, contra o restante do mundo, que se 

tornou conhecido através da exploração colonial e do genocídio cometido pelos europeus contra 

as populações autóctones que encontraram em suas violentas incursões; e ainda o confronto 

identitário presente dentro do próprio continente europeu, como o que acontece através do 

episódio em que Hans Castorp sente-se incomodado pelos hábitos de uma mulher originária do 

leste europeu. 
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Segundo as digressões de Settembrini, dois princípios disputavam o mundo entre si: 
a força e o direito, a tirania e a liberdade, a superstição e a ciência, o princípio da 
estagnação e o movimento do progresso. Podia-se chamar a um o princípio asiático e 
ao outro o europeu, visto ser a Europa a terra da rebelião, da crítica e da atividade 
transformadora, ao passo que o continente oriental encarnava a imobilidade, o repouso 
inerte. Não existia a menor dúvida quanto à questão de saber qual das duas forças 
terminaria por triunfar; só poderia ser a da luz, a do aperfeiçoamento guiado pela 
razão. Pois a humanidade arrastava mais e mais povos pelo seu caminho brilhante; 
ganhava cada vez mais terreno na Europa e estava a ponto de penetrar na Ásia.44 

 

No final do capítulo anterior, tratamos da forma como o pouco esmero de Clawdia 

Chauchat com sua aparência e feminilidade – do ponto de vista dos padrões da época, em 

específico com suas mãos – gerava incômodo a Hans Castorp. Segundo Marc Bloch, em sua 

Apologia da História (1949)45, os homens se parecem mais com sua época do que com seus 

pais. Eis o que temos: um protagonista em confronto moral e cultural, que apesar de não se 

expressar abertamente sobre sua perspectiva de mundo no início da narrativa, é explicitamente 

signatário dos valores pautados no que se convencionou chamar civilização, sendo que o mesmo 

nasceu e está inserido na porção continental europeia, que foi a grande responsável pela 

categorização ou desclassificação de sociedades humanas como aptas a carregar o título de 

civilizadas. A Alemanha de Hegel (1770-1831), por exemplo, adotou o argumento do filósofo 

em que o mesmo defendia a ausência de História nas sociedades africanas pela inexistência da 

escrita como a conheciam e de qualquer semelhança com o funcionamento de uma sociedade 

europeia. Esse olhar também estava voltado para os povos asiáticos e para os países que 

continham, em sua população, uma composição miscigenada de diferentes povos, como é o 

caso da Rússia, com seu território tão vasto e tão distinto culturalmente. 

Apesar de a Europa se convencionar historicamente como referência de sociedade, em 

A montanha mágica (1924) temos uma evidente divergência acerca dessa ideia através da 

alegoria do tempo em sua narrativa. Temas recorrentes na literatura manniana, como a morte e 

a doença, permeiam a narrativa em meio ao dito progresso e ao emprego da técnica científica 

como tentativa de aumentar a expectativa da vida humana e aliviar os sofrimentos. Morte, 

doença e tempo são as grandes referências humanas para lidar com o escoamento da vida, desde 

o nascimento até o falecimento. Postos em evidência através de um sanatório localizado no 

centro da Europa, dispondo do que havia de mais avançado em tratamentos para tuberculose e 

doenças pulmonares, os temas são de suma importância para que possamos compreender 

algumas das perspectivas do autor sobre a sociedade onde viveu e sobre a temática da 

civilização. Para um burguês do início do século XX, com uma promissora carreira pela frente, 

 
44 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 183. 
45 BLOCH, M. Apologia da história ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
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adoecer não deveria significar algo preocupante, partindo-se do pressuposto de que a clínica e 

o hospital se afiguravam como uma espécie de certeza de salvação, diante da imagem do 

progresso. O deslocamento de Hans Castorp, deixando a planície, a fim de visitar seu primo 

adoentado Joachim Ziemsem, não passava de uma bem intencionada visita. O protagonista, 

segundo nos conta o narrador, apresentou, ao longo de sua vida, sinais de anemia e um porte 

físico não tão significativo, carregando consigo um pouco de muco no peito desde a infância. 

Seu pai e seu avô faleceram do mal dos românticos – a tuberculose ou tísica –, que era um 

problema de família. A breve estadia de Hans Castorp viu-se alongada quando, ao final das três 

semanas previstas para a duração da visita a seu primo, rendeu-se às recomendações do 

conselheiro áulico e fez um raio-x dos pulmões para investigar um súbito mal-estar seguido de 

febre e sangramento nasal que sofreu após passear pela neve, fora do sanatório.  

 

E Hans Castorp viu o que deveria ter esperado, mas que em realidade, não cabe ver 
ao homem, e que jamais teria crido poder ver: lançou um olhar para dentro do seu 
próprio túmulo. Viu, antecipado pela força dos raios, o futuro trabalho da 
decomposição; viu a carne em que vivia, solubilizada, aniquilada, reduzida a uma 
névoa inconsistente, em meio a qual se destacava o esqueleto minuciosamente 
plasmado da sua mão direita, e em torno da primeira falange do dedo anular pairava, 
preto e frouxo o anel-sinete que o avô lhe legara, um objeto duro desta terra, com o 
qual os homens adornam esse seu corpo destinado a desfazer-se, para que ele, o objeto, 
fique novamente livre e se possa enfiar em outra mão que o use durante algum tempo. 
Com os olhos daquela parenta da família Tienappel, contemplou uma parte familiar 
do seu corpo, estudou-a com olhos videntes e penetrantes, e pela primeira vez na vida 
compreendeu que estava destinado a morrer.46 

 

A não compreensão de um destino sobre o qual já se tinha ideia apresenta a forma como 

a sociedade alemã e europeia lidava com o tempo e com a morte. Apesar de ter perdido, desde 

a infância, todos os seus familiares mais próximos, o protagonista incidia seu olhar apenas sobre 

a morte de outrem, não investindo, até então, sobre si mesmo esse tipo de pensamento ou 

reflexão. A sua primeira percepção nesse sentido foi possibilitada pelo advento do 

desenvolvimento tecnológico da medicina nuclear. Temos, então, um processo contraditório 

quando pensamos o estabelecimento comum que se tem em relação ao progresso que havia na 

possibilidade de constatação de uma doença por meio de um exame de imagem: dá-se, então, 

um diagnóstico sobre a possibilidade de vida, e atesta-se uma certeza incômoda. Através do 

ícone do desenvolvimento sobre o qual tão orgulhosamente pensadores europeus, como Hegel, 

fiaram-se, fratura-se o tempo: Hans Castorp teve sua compreensão sobre a vida confrontada 

com a imagem da morte, e é nesse rompimento temporal que se encontra também um dos pontos 

 
46 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, pp. 253-254. 
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fulcrais da utilização do tempo como conceito fundamental e norteador da narrativa. Temos, 

aqui, um narrador que nos apresenta a contradição do progresso e o desenvolvimento humano, 

segundo a perspectiva alemã e europeia, através da imagem da doença. Temos a metáfora da 

insignificância de todo esse aparato civilizatório. 

 

 

2.1 O TEMPO QUE SOA (OU OS DEUSES REUNIDOS): UMA HISTÓRIA DA 
ETERNIDADE 

 

 

 Saindo de uma urbanidade carregada com os símbolos de sua cultura para a unidade 

harmoniosa da paisagem glacial e seus tons monocromáticos, Hans Castorp tem seu senso sobre 

o tempo modificado. Mas não somente isso: a doença – elemento reinante na montanha à qual 

ele se recolheu –, também dá um rigoroso ritmo à vida cotidiana naquele espaço alpino, e, como 

vimos, Hans conheceu a imagem de seu próprio túmulo precocemente. 

 

No Horizonte infinito – Deixamos a terra firme e embarcamos! Queimamos a ponte – 
mais ainda, cortamos todo laço com a terra que ficou para trás! Agora tenha cautela, 
pequeno barco! Junto a você está o oceano, é verdade que ele nem sempre ruge, e às 
vezes se estende como seda e ouro e devaneio de bondade. Mas virão momentos em 
que você perceberá que ele é infinito e que não há coisa mais terrível que a infinitude.47 

 

Como dito por Friedrich Nietzsche (1882), a infinitude é uma coisa terrível aos olhos 

humanos, pois a sociedade alemã da época em que o autor escreveu o excerto acima, assim 

como à qual pertencia Hans Castorp, possuía um conjunto de signos pautados na consecução 

do tempo da natureza e mesmo o do relógio para lidar com a vida. E é nisso que consiste a 

tratativa sobre o tempo. 

Antes de adentrar na condenação do herói pela doença e na sua relação com a História, 

podemos pensar, ainda, em termos de literatura comparada, no “Inferno”, no canto terceiro de 

A divina comédia (1304-1321)48, de Dante Alighieri. Ao fazerem a travessia guiada por 

Caronte, o barqueiro, os condenados deixam para trás seu senso sobre o tempo, pois, no inferno, 

em qualquer uma de suas camadas, não é possível ter acesso sensível ao presente ou ao curso 

da temporalidade humana do mundo dos vivos. Hans Castorp passa por uma situação 

semelhante: condenado pelo acometimento de pequenas manchas escuras acusadas na chapa de 

 
47 NIETZSCHE, F. A Gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 147. 
48 ALIGHIERI, D. A divina comédia: Inferno. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 37. 
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seus pulmões, não sabe quanto tempo levará para se curar, não tem uma resposta exata dos 

médicos sobre quantas semanas, meses ou anos será necessário permanecer ali tratando a 

doença. O protagonista conhece a finitude da vida e vive uma experiência em que o tempo se 

mostra contraditoriamente eterno em certo sentido. 

 

Em primeiro lugar, a abolição do senso das medidas do tempo é o traço maior da 
maneira de existir e de habitar dos pensionistas do Berghof, o sanatório de Davos. Do 
início ao fim do romance, esse apagamento do tempo cronológico é claramente 
realçado pelo contraste entre “os do alto”, aclimatados a esse fora-do-tempo, e “os de 
baixo” – os da região plana –, que cuidam de suas ocupações no ritmo do calendário 
e dos relógios. A oposição espacial redobra e reforça a oposição temporal.49 

 

Entre uma refeição e outra, há o repouso obrigatório para os hospedes do sanatório 

internacional. Em horários bem estabelecidos, a mesma rigorosa rotina diariamente, onde a 

única coisa que varia de forma considerável e fora dos padrões é a percepção das personagens 

sobre o mundo à sua volta. É nesse ambiente que Hans Castorp começa a divagar, pela primeira 

vez, sobre a natureza do tempo e sua relação com seus sentidos, e evidencia o apagamento do 

tempo cronológico de que nos fala Ricoeur no excerto anterior.  

 

É mesmo curioso como o tempo, no começo, parece longo a quem se encontra num 
lugar estranho. Quer dizer... Absolutamente não me aborreço; nada disso. Ao 
contrário, posso afirmar que me divirto esplendidamente. Mas, quando olho para trás 
– em retrospectiva, sabe? – tenho a impressão de já estar aqui há não sei quanto 
tempo.50 

 

A indefinição da ideia de tempo em A montanha mágica (1924) é acompanhada, como 

já falamos, pelos instrumentos do desenvolvimento e do progresso. Na gravura abaixo, 

intitulada Melancolia (1514), de Albrecht Dürer, do século XVI, temos nas cores cinza, branco 

e preto, a representação de um anjo com características de uma mulher adulta como figura 

central, à sua esquerda um anjo que se assemelha a uma criança, e, a seus pés, um cachorro em 

posição fetal. São três seres vivos em meio a um grande número de ferramentas e objetos 

dispersos de forma caótica: uma serra, pregos, um compasso na mão do anjo adulto, uma esfera 

a seus pés, uma pedra polida em forma de pentágono atrás do cão. 

 

 

 
49 RICOEUR, P. Tempo e narrativa (vol. 2): a configuração do tempo na narrativa de ficção. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2010, p. 196. 
50 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 124. 
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Figura 1 – Melancolia I (1514) 

 
Fonte: https://www.metmuseum.org/pt/art/collection/search/336228. Acesso em: 10 abr. 2021. 

 

Todos esses objetos fazem referência ao que havia de mais avançado em termos de 

técnica de construção e desenvolvimento das cidades e sociedades europeias e ao domínio das 

ciências exatas e a sua aplicação na vida humana. Sobre a cabeça do anjo, temos os três itens 

que consideramos chave para a leitura da obra e da narrativa em A montanha mágica (1924): 

a ampulheta, que é tida como uma das primeiras formas artificiais de demarcação do tempo 

pela humanidade; o quadrado mágico, cuja soma de cada coluna em linhas e diagonais apresenta 

o mesmo resultado, o número 34; e o sino: demarcador de batismos, casamentos e óbitos na 

sociedade de Dürer e também na Alemanha cristã e protestante de Castorp. Apesar de estar 

cercada por todos esses instrumentos, a mulher ornada como anjo possui a cabeça apoiada na 

mão esquerda e um olhar vago fitando o infinito. Essa é a imagem ideal para pensar a situação 

do nosso protagonista diante do progresso europeu: mesmo possuindo meios financeiros que 

vão além da mera subsistência, sendo, portanto, um burguês, e estando a tratar uma doença com 

o que se julga necessário para a sua completa cura, Hans Castorp não verá, ao longo da 

narrativa, a chegada desse momento – e tudo isso enquanto perde sua sensibilidade para com a 



32 
  

consecução dos anos. O feitiço da montanha é a morte, e vemos, em um jogo de sombras teatral, 

a entrada dos vivos e a saída dos mortos, como afirma o narrador, pelos bastidores. “O mundo 

parecia encantado, imobilizado numa pureza glacial, e sua imundície natural ficava submersa e 

envolta no sonho fantástico de um feitiço de morte.”51 

Até que ponto o esclarecimento de uma sociedade acerca da sustentação da vida humana 

seria útil? Essa pergunta é fruto da contradição que verificamos: apesar da existência de técnicas 

medicinais, de conhecimento sistematizado sobre a saúde humana, os males que assolavam a 

Europa de Hans Castorp não se extinguiriam. Settembrini, o literato italiano filho do 

Iluminismo, mostra-nos uma possível reação a esse questionamento, quando nos apresenta, em 

um diálogo com Hans Castorp, a sua composição enciclopédica que “levará o título Sociologia 

dos males e na qual serão estudados, de forma sistemática e completa, os sofrimentos humanos, 

segundo as suas categorias e espécies.”52 O intuito de tal obra seria a criação de um grande 

coligido com resoluções para cada tipo de sofrimento da humanidade. Temos, então, uma 

mostra de preocupação, por parte de uma personagem, com a situação do mundo a seu redor, e 

com o mundo para além da burguesia. É uma preocupação que parte do ideal de um homem 

universal pautado em valores bem definidos pelo Iluminismo, movimento que também tentou 

universalizar a história da humanidade, partindo da Europa, algo, que no fundo, representa 

historicamente um problema no diálogo humano e que propiciaria futuramente perspectivas 

controversas sobre a própria ideia de civilização e a legitimidade do uso da violência tanto nos 

empreendimentos coloniais quanto na primeira guerra mundial. No fim, a centralidade do 

homem ideal levou as nações europeias a pegarem em armas contra si mesmas. A angústia 

proveniente da melancolia e o incômodo provocado pelos males da humanidade, que levaram 

Settembrini à redação da “Sociologia dos males”, são sintomas de um estado social que pairava 

na superfície da história europeia no momento do século XX a que se refere a narrativa. A 

ficção, então, acompanha fielmente o desenrolar da representação histórica a partir do uso do 

conceito de tempo.  

 

 

 

 

 

 

 
51 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 319. 
52 Ibid., p. 283. 
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3 O GRANDE TÉDIO E O TROVÃO (OU A ÁGUIA E A SERPENTE) 

 

 

As palavras “História” e “tempo” parecem soar como sinônimos, e as vimos, em nossa 

jornada, conectadas e conjugadas a outros conceitos e palavras. Retomaremos, aqui, a discussão 

sobre o tempo como conceito fundamental da narrativa manniana, junto à História e à 

sociedade, partindo para uma análise mais profunda da estrutura de A montanha mágica 

(1924). Para tal é de suma importância que enveredemos pela questão da ficcionalização da 

História e do livro de literatura como objeto de estudo do historiador. Dentro das 

temporalidades existentes no contexto de produção da obra que estudamos, temos a construção 

de um testemunho literário que aborda constantemente o esgotamento do tempo. Esse 

esgotamento nos remete a um questionamento, pois, se algo está a se esgotar, este algo está em 

trânsito e, consequentemente, a caminho de algum lugar ou projeção histórica. Para onde corre 

tão fugazmente o tempo de A montanha mágica (1924), o tempo vivido pelos indivíduos que 

ali habitam? Num composto entre história e ficção, vemos que o tempo não é uma estrutura 

simples que pode ser reduzida a termos subjetivos ou objetivos, mas que os abrange a todos.  

“A distribuição em sete capítulos abrange um espaço cronológico de sete anos. Mas a 

relação entre o comprimento do tempo narrado em cada capítulo e o tempo gasto para narrá-lo, 

medido em um número de páginas, não é proporcional.”53 Proporção, tempo, medidas: enquanto 

lidamos com esses signos variáveis, a História continua se passando na “planície”. Em certa 

medida, isso figura como parte estratégica da nossa narrativa de ficção no sentido de evidenciar 

algo através do silenciamento, do apagamento. Sobre o presente, temos apenas sinais restritos 

ao sanatório, uma representação daquilo que foi, da memória das personagens e pouca 

correspondência com o mundo que jaz em aparente quietude. Simultaneamente, coexiste com 

o tempo dos condenados pela doença e pela morte a progressão das pressões políticas sobre a 

história da Alemanha. Temos então o cerne daquilo que abordaremos neste capítulo: o conceito 

de tempo como representante da História da Alemanha e da Europa nas primeiras décadas do 

século XX. 

“Será que a ficção oferece, por sua vez, aspectos que favorecem sua historização, da 

mesma maneira que a história pede, pelas características que acabamos de descrever, uma certa 

 
53 RICOEUR, P. Tempo e narrativa (vol. 2): a configuração do tempo na narrativa de ficção. São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2010, p. 198. 
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ficcionalização a serviço de sua própria meta de representância do passado?”54 A questão 

levantada por Paul Ricoeur nos leva diretamente à nossa proposta para pensar a ficção e o tempo 

empregados como conceitos da narrativa, como elementos que representam a história da 

Alemanha e da Europa no século XX.  

Toda ficção parte, a um só tempo, da realidade e da subjetividade, e, independente do 

grau de ficcionalização, é possível perceber na literatura os traços de determinada sociedade. 

Nesse sentido, elencamos alguns pontos fundamentais para a compreensão de A montanha 

mágica (1924). O primeiro deles refere-se à regularidade do estado social que é representado 

no sanatório, local onde se passa a maior parte da narrativa. Nele, não temos eventos abruptos: 

reina ali um ambiente contemplativo e com demasiado potencial de reflexão sobre a história e 

filosofia, sendo cada personagem parte de uma miniatura do mundo projetada nos alpes suíços. 

Através disso, coloca-se em evidência uma possível alusão ao período que antecedeu a primeira 

grande guerra mundial, uma reescrita da história com novas referências. O clima reinante na 

planície, nesse contexto, também foi referenciado em outras obras literárias da mesma época, a 

exemplo de O amante de lady Chatterley, de D. H. Lawrence, publicado pela primeira vez 

em 1928. O livro narra a história de um casal que é separado pela primeira guerra e que enfrenta 

uma crise de identidade após o marido retornar sem o movimento das pernas, tendo em vista a 

brutalidade do conflito e a quantidade de mutilados e inválidos que legou aos países envolvidos 

no combate. De início, Lawrence já nos apresenta a herança da guerra para a sua geração: 

“Nossa época é essencialmente trágica, por isso nos recusamos a vê-la tragicamente. O 

cataclismo já aconteceu e nos encontramos em meio às ruínas, começando a construir novos 

pequenos habitats, a adquirir novas pequenas esperanças.”55  

Obras literárias contemporâneas à publicação de A montanha mágica (1924) também 

abordavam os acontecimentos históricos e as consequentes mudanças sociais que deles 

decorriam. No sétimo e último capítulo do livro, temos o ápice de um processo que foi 

apresentado regularmente na narrativa: a amplitude que ganhou o sentimento de tédio para o 

protagonista e mesmo para os demais pacientes do sanatório. Este tipo de sentimento faz parte 

da relação humana com o tempo, e, tendo em vista que os habitantes da narrativa de Mann 

habituaram-se a lidar com ele de maneira especial, aprendendo a digeri-lo quando necessário, 

a viver o presente em função de um possível futuro, ansiando pela chegada de um evento 

 
54 RICOEUR, P. Tempo e narrativa (vol. 3): o tempo narrado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, 

p. 323. 
55 LAWRENCE, D. H. O amante de lady Chatterley. São Paulo: Penguin Companhia das Letras, 2010, p. 45. 
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planejado ou repentino que pudesse mudar o quadro de seu cotidiano tirando-lhes da mesmice, 

trazemos para discussão a seguinte afirmação: 

 

Os indivíduos se mostravam ansiosos, porque pareciam viver à espera de que algo 
novo ocorresse para retirá-los de certo tédio que a própria paz experimentada nos 
últimos anos do século XIX parecia proporcionar. Uma paz que repousava, porém, 
sobre uma situação de crescente tensão.56 

 

A ansiedade da qual trata Santos (2003) no trecho acima refere-se à mesma da narrativa 

de Lawrence (1928), porém, pensando historicamente, cabe perfeitamente utilizar tal 

sentimento para evidenciar o contraste entre o que decorreu do emprego de sentidos sobre o 

tempo e mesmo a sua ausência na obra de Mann. Assim como em Lawrence, Mann nos 

apresenta o clima por ele percebido nos períodos pré e pós-guerra. Mais uma vez, expondo a 

contradição entre progresso e história, o narrador nos apresenta um conjunto de atividades 

desenvolvidas pelo sanatório a fim de gerar entretenimento para os pacientes, visto que os 

mesmos se encontravam parcialmente confinados e entediados: velhos vícios – proibidos 

outrora – foram aceitos, o carteado e demais jogos de azar, que eram ali proibidos, passaram a 

reger o dia entre as refeições e o repouso numa sociedade onde a história parecia ter parado em 

alguma medida. 

 

Hans Castorp, permanecendo sentado esfregou com as mãos a fronte e a região do 
coração. Tinha medo. Parecia-lhe que “tudo aquilo” não podia acabar bem, que uma 
catástrofe devia ser o seu fim lógico, uma revolta da natureza paciente, um temporal, 
um tufão que varresse o mundo, desfazendo o feitiço que o paralisava, arrancando a 
vida do “ponto morto” e dando cabo da “época de vacas magras” num terrível dia do 
juízo.57 

 

O “ponto morto” do qual nos fala o narrador representa a morosidade que a vida adquiriu 

no sanatório, mas, ao mesmo tempo, remete-nos, quando pensamos em conjuntura histórica, ao 

hiato que se deu entre o início do século XX e 1914, ano de deflagração da primeira guerra 

mundial. É possível a existência de uma sociedade sem eventos históricos, sem revoluções ou 

conflitos? O conceito de tempo também nos possibilita perceber a forma com que a ideia de 

História se faz presente no livro. Vemos claramente referências a uma história dividida em três 

partes: antiguidade, medievo e modernidade fazem parte da concepção de tempo majoritária na 

narrativa, mas que é constantemente questionada.  

 
56 SILVA, P. S. Uma história da primeira guerra mundial. Salvador: Quarteto, 2003, p. 15. 
57 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 733. 
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No capítulo I deste trabalho, falamos sobre a paz vivida pela Europa desde 1975, como 

afirma Hobsbawm (1988)58, e da ausência de guerras ou batalhas em solo europeu. É desde esse 

período que se estende o hiato de que falamos, e vemos, na preocupação e no tédio do 

protagonista, uma evidente tensão sobre a situação política da Europa e da Alemanha.  

Para Norbert Elias (1992)59, em certo momento histórico, o alemão possui um 

ressentimento, uma espécie de anseio de retorno ao que um dia foi uma Alemanha gloriosa 

durante o período medieval. Junto a isso, para os séculos XIX e XX, o autor nos apresenta o 

desenvolvimento de estruturas militares e de códigos de honra e conduta que, associados a esse 

ideário de aspiração “popular” pela glória e unificação de seu país, através de um ethos nacional, 

e ao pensamento de que os alemães eram um povo superior em se tratando de civilização, 

contribuiriam para a eclosão do conflito como o conhecemos, violento e sem precedentes. 

Podemos constatar que, apesar do “grande tédio” explicitado na narrativa, a História continuou 

a se movimentar, e, mesmo com o desligamento de Hans Castorp para com a planície, 

abandonando sua antiga concepção de tempo, deixando seu relógio parar de funcionar, não 

lendo os jornais e, consequentemente, não acompanhando os eventos que ocorriam em sua terra 

natal, essa história o reclamou de volta para si, subindo de trem e chegando até sua 

espreguiçadeira. 

Vimos, até aqui, História e ficção caminharem juntas em meio a um dilema tipicamente 

alemão que nos é enunciado através da filosofia nietzschiana: o tempo, como o estamos 

tratando, leva-nos diretamente à ideia que perpassa todo o romance, que é a do aperfeiçoamento 

do homem. Mas não se trata de um aperfeiçoamento individual, apesar de a figura de Hans 

Castorp ser o centro desse tipo de percepção compreendida muitas vezes dentro da ideia do 

romance de formação, e sim de um aperfeiçoamento da humanidade, da história. Não são 

figurativas as discussões provocadas pelo italiano Settembrini e a sua ideia de colaborar com 

uma enciclopédia que poderia redimir os males que assolam a humanidade; temos em evidência 

uma perspectiva de progresso histórico baseada no Iluminismo, uma espécie de esperança 

moral.  

 

Convém enunciar com voz comedida que estrondeou o trovão de que todos temos 
ciência, essa detonação ensurdecedora da mistura sinistra de tédio e irritação há muito 
acumulados: um trovão histórico, diga-se com discreta reverência, que abalou os 
alicerces da Terra; e o trovão que para nós, porém, faz explodir a montanha mágica e 
lança ante seus portões, insuavemente, o nosso dorminhoco. Estupefato ele se vê 

 
58 HOBSBAWM, E. J. A era dos impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017, p. 460. 
59 ELIAS, Norbert. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1997. 
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sentado na relva e esfrega os olhos, como um homem que, em que pesem numerosas 
admoestações, se omitiu de ler os jornais.60 

 

O termo “dorminhoco”, com o qual o narrador se referiu a Hans Castorp, faz referência 

ao estado catatônico em que o mesmo se encontrava em relação à história de seu país. Na 

literatura alemã, a referência a um estado de sono ou transe também aparece na trilogia Os 

sonâmbulos, de Hermann Broch, que teve o primeiro volume publicado em 1888, e o último 

já no pós-guerra, em 1918. Em Broch, a palavra “sonâmbulo” é utilizada também no sentido de 

transe em relação à realidade que cerca os indivíduos em sua narrativa. O fim do transe em A 

montanha mágica (1924) é o chamamento para a história, rumo à realidade: a jornada de um 

sujeito que sempre viveu sob um certo distanciamento político de sua sociedade e é convocado 

a defender sua pátria como consequência de um evento que envolveu todas as classes na Europa. 

Nesse momento, o jovem Hans Castorp vê o feitiço da montanha se desfazer diante de uma 

convocação urgente a planície, uma convocação patriótica. 

 

E così in giù – ele disse –, in giù finalmente! Addio, Giovanni mio! Eu teria preferido 
ver você partir de outra forma, mas vá lá, que seja, os deuses dispuseram as coisas 
assim e não de outro modo. Esperava despedir-me de você quando voltasse a seu 
trabalho, e agora você lutará no meio dos seus. Meu Deus, foi a você que isso coube, 
e não a nosso tenente. Como é estranho o jogo da vida... Vá lutar com bravura, lá 
aonde o enviam os laços de sangue! Ninguém pode fazer mais a esta hora. E perdoe-
me, se emprego o resto de minhas forças para concitar também meu país à luta, do 
lado que lhe indicam o espírito e o sagrado interesse próprio. Addio!61 

 

Divergindo do início da narrativa, o retorno de Hans à planície ocorre de forma rápida, 

e o narrador não nos entrega detalhes de seu retorno, além do ingresso do jovem na cabine do 

vagão de um trem na estação, onde Settembrini despediu-se dele. O grande tédio é substituído 

por um ritmo vertiginoso de narração, e, em poucas páginas, vemos o protagonista deixar Davos 

e aparecer de maneira quase irreconhecível em meio às fileiras da guerra. “Está deitado, 

comprimindo o rosto no barro frio, pernas escancaradas e pés torcidos, colados ao chão.”62 Hans 

Castorp iniciou sua jornada de formação ascendendo a Davos, cidade situada no alto e 

montanhoso relevo suíço, e, na última cena em que aparece ao leitor, possui o corpo colado ao 

chão, como um réptil. Essas características nos remetem ao Zaratustra de Nietzsche (1883) e a 

seus animais sagrados. Numa tentativa de alertar a sociedade alemã contra os perigos do 

cristianismo e do niilismo dele decorrente, da negação e desvalorização da vida em detrimento 

 
60 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 819. 
61 Ibid., p. 823. 
62 Ibid., p. 827. 
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de uma certeza que seria infundada, ele se refere a dois animais para dizer que encontrou mais 

perigo entre os homens do que entre os animais da floresta onde viveu por dez anos.  

Após o narrador nos apresentar o protagonista num plano alpino e montanhoso – habitat 

das águias –, vivendo a fitar através da memória, a planície que para ele se tornara distante, e 

ao nos guiar diante de seus últimos passos na narrativa, com o corpo pressionado ao chão 

semelhante à posição de uma serpente, temos uma alusão à regionalização da literatura através 

de símbolos que são característicos da Alemanha e sua história nos séculos XIX e XX: a 

filosofia, o relevo montanhoso e as águias. A Alemanha, como uma das civilizações que mais 

preconizou o progresso como conceito concebido na modernidade, caiu em desgraça e 

caminhou no sentido da profecia de Nietzsche (1883) rumo à centralização do homem no lugar 

do deus morto por ele. Esse antropocentrismo possibilitou à sociedade pensar e moldar o futuro 

e a história através de sua própria contradição, tendo em vista que o progresso histórico e o 

aperfeiçoamento do homem, de que falamos neste capítulo, resultou na intensificação de uma 

ausência de sentidos – a ascensão do niilismo – e, finalmente, a eclosão da grande guerra, que 

seria, para Nietzsche, o ápice do niilismo que ele percebia em sua época.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ler A montanha mágica (1924) é um exercício interdisciplinar. Nela, Thomas Mann 

extrapola os limites existentes entre a história, a filosofia e a literatura, sendo o resultado final 

um denso e dinâmico compilado das principais ideias que se fizeram presentes no contexto 

histórico em que viveu o autor. O campo da literatura nos permitiu uma percepção mais 

regionalizada acerca da história da Alemanha e da Europa no contexto dos anos pré e pós-

guerra, fugindo das fontes “tradicionais” relacionadas à burocracia estatal ou ao viés político 

de grandes lideranças. O que pudemos perceber foi o clima social vigente no período de que 

tratamos a partir de uma perspectiva polifônica, em que as várias personagens enunciavam, 

através de suas vozes, os diversos temas latentes na época.   

Tivemos como problema central o uso do conceito de tempo, elemento fundamental e 

norteador na narrativa, e, para tratar dele, precisamos constantemente recorrer a outros campos 

do saber que dialogam com literatura e história e que estão presentes em toda a obra, como é o 

caso da filosofia nietzschiana. É trabalho árduo lidar com as potencialidades de um objeto de 

estudo que nos apresenta um vasto horizonte histórico e ter de recortar, dentre essas 

potencialidades, os trechos e discussões necessários para a construção de um trabalho com olhar 

mais restrito sobre um objeto de amplitude maior. Além da dificuldade com o idioma original 

– a língua alemã – e da utilização de uma tradução direta para possibilitar nosso trabalho, pensar 

uma cultura que nos é distante, a partir do lugar de brasileiro, negro e nordestino, apresentou-

se como um desafio, principalmente no que tange à busca de referências em língua portuguesa 

sobre a história da Alemanha que não partam de uma perspectiva relacionada estritamente ao 

século XX e às duas grandes guerras. Porém, conseguimos fundamentar minimamente as 

discussões do presente trabalho, a partir do conceito de tempo e do seu emprego na narrativa, 

para problematizar diversas questões da história do tempo presente, como os eventos históricos, 

o desenvolvimento das sociedades europeias em detrimento do restante do mundo, a concepção 

de aperfeiçoamento humano e outras. 

O nosso objeto de estudo é uma obra de natureza nietzschiana, um louvor à vida através 

da linguagem literária e da história, assim como foi o Zaratustra de Nietzsche (1883) por meio 

de seus aforismos. É também um manifesto contra o niilismo e o antropocentrismo, uma jornada 

ficcional de sete anos em favor da exibição de uma vida desnuda de valores superiores. Uma 

obra caleidoscópica, que, em sua abrangência cultural, permite ao leitor o defrontamento com 

as principais ideias que regem nossa história em tempos modernos.  



40 
  

REFERÊNCIAS 

 

ALIGHIERI, D. A divina comédia: Inferno. São Paulo: Editora 34, 2017. 
 
BLOCH, M. Apologia da história ou O ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2001. 
 
CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
CHALHOUB, S. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
 
ELIAS, N. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. 
 
ELIAS, N. O processo civilizador (vol. 1): uma história dos costumes. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Ed., 2011. 
 
FULLBROOK, M. História concisa da Alemanha. São Paulo: Edipro, 2016. 
 
GOETHE, J. W. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. São Paulo: Editora 34, 2009. 
 
HAMILTON, N. Os irmãos Mann: as vidas de Heinrich e Thomas Mann, 1871-1950 e 1875-
1995. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
 
HEIDEGGER, M. Introdução à metafísica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 
 
HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
 
HOBSBAWM, E. J. A era dos impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 
2017. 
 
LAWRENCE, D. H. O amante de lady Chatterley. São Paulo: Penguin Companhia das 
Letras, 2010. 
 
LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 2013. 
 
MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
 
MANN, T. Os Buddenbrook: decadência de uma família. São Paulo: Companhia das Letras, 
2016. 
 
MARTIN-FUGIER, A. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, M (org.). História 
da vida privada: da Revolução francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991. 
 
MAZZARI, M. V. Apresentação. In: GOETHE, J. W. V. Os anos de aprendizado de 
Wilhem Meister. São Paulo: Editora 34, 2009. 
 



41 
  

NIETZSCHE, F. W. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
NIETZSCHE, F. W. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
 
NUNES, B. O tempo na narrativa. São Paulo: Edições Loyola, 2013. 
 
PRATER, D. A. Thomas Mann: uma biografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
 
RICOEUR, P. Tempo e narrativa (3 vols.). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
 
SILVA, P. S. Uma história da primeira guerra mundial. Salvador: Quarteto, 2003.  
 
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São 
Paulo: Companhia das letras, 1998. 


