
gra9a. Thomas Mann viu nestaobra de Franz Kafka a posi9äo de um 
"humorista religioso", por näo apresentar 0 incomensunivel, 0 incompre
ensfvel do mundo superior com grandes superlativos, mas com 0 linguajar 
de uma burocracia mesquinha, tenaz, inatingfvel, intocavel. 

Esta observa9äo nos leva a evocar entre os cfrculos de influencia na 
obra de Kafka a burocracia. EIe pr6prio um burocrata (estudou Direito 
de 1901 a 1906 e trabalhou no Instituto de Seguros contra Acidentes de 
Trabalho, uma entidade publica, a partir de 1908), Kafka deve ter vivido 
quotidianamente os avatares da burocracia austro-hUngara que foi, a bem 
dizer, 0 ultimo sustentaculo do imperio durante a suaapocalypsejoyeuse. 
Ee tambern uma burocracia quem condena 0 bancario Josef K. a morte 
ou frustraas iniciativas do agrimensor K. 

Maior influencia, porem, devem ter exercido as ralzes lingüfsticas 
alemäs. 0 cfrculo dos escritores de Praga que usavam 0 alemäo e extenso 
e inclui, entre outros, Rainer Maria Rilke. Alias, existiu uma variante do 
alemäo culto, 0 Prager Deutsch, que se manifesta em Kafka nas frases 
curtas, na hipostase, na linguagem concisa e concreta, que entra em deta
Ihes aparentemente superfluos nos relatos. 
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Alfred pöblin estnliana literatura em 1913 com a publica9äo de 
uma serie de contos, entre os quais 0 conhecido Die Ennordung einer 
Butterblume (0 assassinato de um dente-de-Ieäo) na revista de van
guarda "Der Sturm". Alem disso, nesta mesma revista, publica varios en
saios sobre 0 movimento Expressionista. Assim, alem de escritor, Döblin 
e tambem um te6rico das vanguardas. 

Nesta "Semana de Literatura Alemä" näo vou, porem, tratar dos 
contos. Prefiro focalizarum romance seu, sua obra-prima, por ser a unica 
que tem uma tradu9äo para 0 portugues (Publica9öes Don Quixote, Lis
boa, 1992 - distribuidora Martins Fontes) e pein fato de ja ter sido apre
sentada aos brasileiros atraves do filme de Faßbinder de 83, exibido pela 
TV ha cerca de dois anos. Trata-se de Berlin Alexanderplatz: die 
Geschichte von Franz Biberkopf (Berlin Alexanderplatz, a hist6ria 
de Franz Biberkopf) de 1929. Este romance e considerado, na Alema
nha, 0 prot6tipo do romance de vanguarda, do romance moderno ou 
ainda do chamado romance de montagern. 

Döblin refere-se a este livro corno uma obra epica. Com es ta de
nomina9äo, 0 autor quer dizer que e seu prop6sito resgatar 0 romance 
nas suas origens, porque 0 genero havia-se perdido, segundo eIe, nos 
labirintos psicol6gicos humanos e näo mais retratava a coletividade corno 
acontecia nos prim6rdios, numa referencia as epopeias de Homero e as 
epopeias rnedievais. Paraconstruf-Io, ou seja, para representar literaria
mente a coletividade dos anos 20, aquela que, agora, mora na cidade 
grande, Döblin lan9a mäo da tecnica da montagern, oriunda dos filmes de 
Eisenstein. Daf ser 0 rornance tambem conhecido corno romance de mon
tagern. 

Ilustrar esta tecnica a partir do romance citado e nossa proposta 
aqui. 

A macroestrutura do romance ja revela uma montagem de 9livros. 
As tres tentativas de Biberkopf conquistar acidade de Berlirn, isto e, de 
se ajustar as regras sociais vigentes, ocorrern a cada 3 livros e, no ultimo, 
assistimos a sua "vit6ria". Logo no comeyo, encontramos um pr610go que 
inforrna 0 leitor do desenvolvimento da hist6ria de Biberkopf, eliminando 
possfveis tensöes. Corn isso, o'leitor e levado a conscientizar-se da pr6-
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pria estrutura do romance e näo s6 de seu conteudo ou de seu sentido, ou 
seja, tanto leitor quanta leitura säo desautomatizados. A hist6ria de 
Biberkopf, que se desenvolve cronologicamente, funciona corno unico fio 
sustentadorde todos os elementos do rOmance, dando-lhecoesäo. Alem 
disso, cada livro de per si e igualmente precedido de um pequeno resumo 
em letras de formato maior. 0 do terceiro livro, por ex., logo elucida: 

"Aqui Franz Biberkopf, 0 honesto, 0 de boa vontade, 
sofre 0 primeiro reves. E enganado. 0 golpe acerta-o. _ 
Biberkopf jurou que quer ser honesto e voces viram corno 
eIe e honesto ha semanas, mas isso era de certo modo ape
nas um estado de gra~a. A vida considera isto a Iongo pra
zo um excesso de sofistica~ao e,perfida,arma-Ihe uma 
rasteira. A eIe, porem, ao Franz Biberkopf, a vida nao Ihe 
parece nem um pouco refinada. Ha muito tempo esta farto 
de semelhante existencia comum, infame, contradit6ria em 
todas as boas inten~öes. Por que a vicla se comporta as
sim, eIe nao entende. Ainda tem um Iongo caminho pela 
frente ate que 0 perceba." I 

No plano das microestruturas do romance as rnohtagens tambem 
säo minuciosamente elaboradas. Com esta estrategia formal Döblin da 
forma, por exemplo, 1) ao tra9ado ca6tico da cidade grande em que 
Franz vive, onde as pessoas se assemelham a formigas que väo e vem 
num movimento incessante, 2) ao ca6tico no ser humano. As paixäes, os 
impulsos inconscientes no homem de repente vem 11. tona, invadem a ra
zäo, deixando-ocego, e,o,resultado e 0 Caos, a destrui9äo. 0 caos da 
alrna humana e täo negativo quanta 0 da cidade grande. 0, homem de 
massa näo pode mais construir sua individualidade. 0 que a comunidade 
Ihe reserva e apenas a possibilidade da existencia. " 

" Enquanto os escri,tores antes descreviam e anaIisavam os estados 
de alma de seus her6is (Musil,Schnitzler), Döblin usa todos os meios 

Döblin, Alfred ~_' Berlin Alexand~rplatz. Die G~schicht~ ~on, Franz Biberkopf. 
Olten und Freibürg im 'Breisgau, Walte'r Verlag, 1961; p. 111-, Trad: nossa. . , , 
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. narrativos conjuntamente para apresenta-Ios. Por exemplo, atempestade 
que reboa sobre 0 manicömio em que Pranz se encontra. Näo se trata de 
uma descri~äo, mas, dirfamos, da presen~a literaria da pr6pria tempesta
de que ruge, bate. Os campos, as ruas, as casas, as cidades, os bondes, 
säo igualmente usados como espelhos de alma. Desta forma, a interioridade 
humana ganbamovimento e dinfunica. E comum tambem, em vez da des
cri~äo de um estado de alma, se ler simplesmente a transcri~äo tecnica de 
uma previsäo metereol6gica. As cita~öes bfblicas tambem säo usadas com 
este fim: em vez do narrador dizer que Pranz num certo momento deseja 
amorte de Lüder, simplesmente cita "homem tu es p6, e em p6 te has de 
tomar". 

As cita~öes bfblicas alimentam a exemplaridade dos acontecimen
tos, pois estas, ao contrario das can~öes e poesias, abrem um novo espa
~o, ultrapassam 0 plano do cotidiano. A realidade e atravessada e atinge 
uma.esfera irreal, a esfera de uma nova verdade e de uma realidade espe
cial. A hist6ria de Biberkopf atinge, desta forma, as raias da exemplaridade, 
ao ser intertextualizada em meid a cita~öes do livro de Job, do livro de 
Jeremias, do sacriffcio de Isaac, do parafso, da prostituta Babilönia e ou
tros trechos apocalfpticos. 

Tanto os mon6logos interiores, quanta as cita~öes, os proverbi
os, as rc:portagens factuais, OS düiIogos, se encontram no romaIice jus
tapostos numa montagern. Ainda assim, e possivel ao leitor estabelecer 
liga~öes. Estas liga~öes säo tecidasgra~as a processos associativos, a 
combina~öes de motivos condutores, evoca~öes, antecipa~öes, flash

backs. 
No que tangea linguagem metaf6rica, par exemplo, Alfred Döblin 

lan~a mäo näo s6 de metaforas relativas ao fimbito da natureza, da tecni
ca, da area miIitar, etc., mas as usa em combina~öes novas, ou seja, tam
bem usa a tecnica da montagem para inovar a Ifngua. Observamos isso na 
cena em que Mieze confessa a Pranz que tambem ama um outro. Pranz 
fica furioso, espanca Mieze e quase a mata: Aexplosividade ebrutalidade 
do acontecimento,a destrui~äo psfquicae ffsica que atinge Pranz em pau
cos segundos näo säo passfveis de ser expressas atraves de uma unica 
metafora ou compara~äö, mas'necessitam de um amontoado de imagens . . 
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que resultamjuntas numa grande imagem, a imagem de uma catastrofe, 
ilustra~äo do ocorrido. 

"A boca rasgada de Mieze, terremoto, relampago, troväo, os car
ris descarrilados, retorcidos, a esta~äo, as guaritas derrubadas, bramido, 
ribombar, fuma~a, fumo, näo se ve nada, tudo some, some, some, per
pendicularmente, horizontal ... 

Gritos grit os incessantes de sua boca, gritos torturados, contra os 
quais atnis da fuma~a em cima da cama, um muro de gritos, lan~as de 
gritos contra aquilo tudo ali, mais para 0 alto, pedras gritantes." 2 

A pr6pria representa~äo dos gritos e levada a efeito atraves desta 
tecnica que liga 0 grito em si a um muro, um conceito a eIe totalmente 
estranho, mas que ampliailimitadamente 0 espa90 significativo do grito. 

Observamos, de fato, no romance varios nfveis de linguagem: a 
linguagem da bfblia, a linguagem da reportagem factual, a linguagem das 
can9öes, das poesias e dos proverbios, a linguagem do relato epico, a 
linguagem dos diaJogos e mon610gos interiores. A linguagem da bfblia sur
ge nas cita9öes e nas reprodu~öes de hist6rias bfblicas. E esta linguagem, 
especial em virtude da sele9äo das palavras, do ritmo da frase em rela~äo 
a linguagem cotidiana, que puxa os acontecirnentos e a hist6ria de Pranz 
Biberkopf para 0 plano da exemplaridade, caracterfstica da epica. A lin
guagem da reportagern factual caracteriza-se pelo carater informati vo ime
diato: diagn6sticos mooicos, f6rmulas quimicas, boletins meteorol6gicos, 
anuncios de jomal, ordens de prisäo, estatfsticas, itinerarios de bondes, 
reclames. A objetividade e a distäncia criadas por este tipo de linguagem 
testemunham a impessoalidade da cidade, a inexorabilidade das leis, que 
näo se liga a nenhum indivfduo em especial e, no entanto, serve a todos. 0 
lirismo das can9öes, das poesias, dos proverbios, com seus ritmos, rimas 
e melodias trazidos de outras atmosferas literarias e contextos alargam 
enormemente 0 horizonte significativo do romance, bem como tornam 
cada vez mais complexa sua trama intertextual. Tanto as cita9öes bfblicas, 
quanta os proverbios, can90es, etc. servem para quebrar a continuidade 
do relato, para fragmenta-Io e romper com a ilusäo do leitor, corno por 
exernplo, acontece corn a inclusäo da f6rmula ffsica de Newton 

2 Id. ibid .• p. 368. 

Pandaemonium Germanieum. n. 1, p. 33-43,1997 37 



L\v 
f =clim-=cw 

L\t 

que mede 0 impacto de corpos em movimento para i!ustrar 0 assassinato 
de Ida, ou com a transcri<;:äo da seguinte estatfstica: 

"Ern Berlim morreram em 1927 48742 pessoas, sem contar os nati

mortos. 
4570 de tuberculose, 6443 de cancer, 5656 de ataques do cora

<;:äo, 4818 de infec<;:oes pulmonares, 961 de coqueluche, 562 crian<;:as 
morreram de difteria, de escarlatina 123, de sarampo 93, morreram 3640 
bebes. Nasceram 42.696 pessoas." 3 

A linguagem do relato epico da voz ao autor para falar de suas 
personagens ou com 0 lei tor. Diferencia-se da reportagern factual, por
que, apesar de direta, näo mantem a distancia em re1a<;:äo ao objeto; na 
verdade envol ve-o. Para atingir sua finalidade, 0 relato epico foge muitas 
vezes das regras gramaticais em uso. A ordern sintatica obedece a ordern 
e ao movimento com que deterrninada coisa e observada, isto e, objetos 
diretos ou indiretos, adjuntos adverbiais podem come<;:ar a frase porque 
chamam a aten<;:äo de modo enfatico. As vezes falta 0 sujeito e mesmo 0 
verbo, a ora<;:äo subordinada e come<;:ada, interrompida e conectada uma 
segunda vez. Neste processo de envolvimento Döblin tambern faz, com 
freqüencia, uso do dialeto berlinense, do jargäo dos malandros. Ao uti!i
zar 0 dialeto, 0 autor tem em mente apresentar suas personagens pelo 
exterior: corno 0 mundo se apresenta em seus olhos, corno agem. Utili
zando 0 mon610go interior eie as revela por dentro, 0 que realmente säo, 
o que pensam de verdade e 0 modo corno pensam, um modo simples, 
confuso, as vezes, limitado, pr6prio de gente que vem de camadas sociais 

baixas. 
A rela<;:äo direta do narrador com 0 seu objeto e mostrada aqui na 

presentifica<;:äo do tempo. Quando Franz descreve a prisäo, depois de 
sua soltura, esta descri9äo e feita de modo täo objetivo que nem de longe 
lembra uma recorda9äo. A vida na cela marcou täo profundamente a per
sonagem que a justaposi9äo do presente sobre 0 passado e quase imper-

3 ld. ibid .• p. 428. 
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ceptfveJ. 0 passado, embora trazido.a tona nos flash-backs ou recorda
<;:oos, nunca atinge importänciamaior, apenas e mais meio de costura inte
rior. A presentifica<;:äo do tempo produz no romance um unico nfvel tem
poral: eie se passa aqui e agora. Döblin constr6i sua hist6ria dentro de um 
tempo'objetivo, mensuravel no rel6gio e no calendario. Contudo, 0 co
me<;:o e 0 firn do romance säo temporalmente imprecisos: come<;:a no ou
tone de 1927 e termina no final do inverno de 1928, portanto entre 0 firn 
de 1928 e come<;:o de 1929. Os acontecimentos decorridos no interior da 
trama, porem, ganham determina<;:oos temporais, clareza, corno por exem
plo nesta passagern: "Agora säe I1 e 20, ela acaba de sair do mercado," 4 

ou ainda na marca<;:äo exata do momente do assassinato de Mieze - 8 
horas, 23 minutos e 17 segundos. Estas marcas temporais emprestam 
uma certa deterrnina<;:äo aos acontecimentos e mostram um tempo que 
näo se repete, corno a querer colocar de lade a fic<;:äo e transformar 0 
romance num relato factual, despido, sucinto, essencial, caracterfsticas 
caras as vanguardas. Desta maneira, 0 tempo cronol6gico corre paralelo 
ao tempo da exemplaridade. 

o romance passa-se na cidade de Berlim, acidade grande täo apre
ciada pelos futuristas e expressionistas. E, na cidade grande, os aconte
cimentos principais desenrolam-se no centro, em tomo da pra<;:a Alexan
dre. Citando Walter Benjamin: 

"0 que e, em Berlim, a pra<;:a Alexandre? E 0 lugar onde, nos ulti
mos dois anos, tem ocorrido as transforma<;:oes mais violentas, onde 
escavadeiras e bate-estacas tem trabalhado incessantemente, onde 0 chäo 

. temestremecido sob 0 impactode seus golpes, e sob 0 das filas de onibus 
e metros, onde se lern escancarado, mais profundamente do que em qual
quer outro lugar, as entranhas da grande cidade / .. ./ Nao e um bairro 
industrial. Ha, sobretudo, comercio e pequena burguesia. E seu lade soci-
016gico negativo: Os marginais, acrescidos dos contigentes dos desem
pregados. Um deles e Biberkopf. / .. ./ Mi! metros e 0 raio de a9ao em que 
se move esta existencia em torno da pra<;:a." 5 

4 ld. ibid., p. 109. 

5 Benjamin, Walter - Documentas de cultura. Documentos de barbarie. Sele9äo e 
apresenta~äo de Willi Bolle. Trad. Celeste Ribeiro de Sousa et alii. Säo Paulo, Cultrix. 
1986, p. 128. 
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Berlirn e, portanto, acidade dos avan<;:os tecnol6gicos, do pro
gresso, das maquinas. Acidade vibra no ritmo do barulho. 13 uma cidade 
dinamica, ca6tica, espelho do homem moderno. Nada nela aparece isola
do, cada detalhe e apenas um estilha~o,um atomo de sua totalidade que, 
para ser apresentada, e fragmentada, criando a simultaneidade dos acon
tecimentos que lhe däo vida. Desta forma, surgem tambern as dissonancias 
da cidade. Berlim näo e descrita. Elase impöe. Quando Biberkopf sai da 
prisäo, ela e apresentada: comilustra~öes elegendas. Segue-se 0 anuncio 
de um projeto para 0 terreno An der Spandauer Brücke 10, e outros 
comunicados sobre ca~a, aposentadorias. Ern seguida, surge a ora~äo: 
"A pra~a Rosenthai conversa". Depois a previsao do tempo, depois 0 
itinerario do bonde 68 e outros informes. S6 entäo a frase "Aprenda tudo 
sobre a rede de transportes" nos fiz perceber que os dados sobre a cida
de säo filtrados pelo olhar receptivo de Franz Biberkopf. Nada e inter
pretado, apenas registrado. 

Corno diz Walter Benjamin, "este livro e um monumente aBerlim, 
porque 0 narrador nunca recorreu as f6rmulas regionalistas para fazer a 
apologia desua cidade natal. Eie fala pela boca da cidade." 6 

Ern Berlin Alexanderplatz 0 olhar vai do particular,a hist6ria 
universal e ao c6smico. Tudo e contado no presente. A narrati va epica 
desenvolve-se em dialogos dramaticos e tambem em espa~os liricos, 0 
que obriga 0 narrador a freqüentes altera~öes do ponto de vista, uma 
tecnica buscada no cinema. Ha as personagens que se apresentarn direta
mente e aquelas introduzidas pelonarrador, criando uma grande tensäo 
dialetica entre a perspectiva deste e a daquelas. Ern sua obra te6ricaDer 
Aufbau des epischen Werks (A constru~ao da obra epica) de 1929, 
no Ultimo capftulo "Der Weg zur zukünftigen Epik" (0 caminho para a 
epica do futuro) Döblin diz que 0 narrador deve intrometer-se sempre na 
obra. Isto näo significa, no entanto, a reabilita~äo de um narrador onisci
ente intruso. 0 narrador deveria antes atuar corno os coros em algumas 
tragedias antigas ou corno aquela pessoa que em Shakespeare sai de tras 
da cortina para contar algo que de continuidade 11 a~äo e quebre a ilusäo 
criada. No pr610go e antes de cada capftulo de Berlin Alexanderplatz 

6 Loe. eit. 
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esta 0 narrador: escJarece, explica e oculta, critica, ironiza, avalia as per
sonagens, sua vida passada, olha para 0 futuro. Näo da, porem,nenhuma 
amilise psicol6gica das personagens ou a~öes. 0 narrador conduz a aten
~äo do.ambito do particular para 0 ambito do coletivo, do hist6rico, corno 
no caso da morte de Ida,em que 0 narrador fala do assassine Orestes, do 
regresse de Agamemnon e de sua morte. 0 moderno e 0 antigo se con
frontam. 0 narrador faz aqui par6dia, na medida em que se mostra cetico 
a respeito dos valores envolvidos. As emo~öes da cena da morte säo 
amenizadas quando 0 olhar do lei tor e levado do pessoal, do particular 
para 0 munde da tecnica e da ciencia, para as for~as sociais de carater 
coletivo. Atraves do processo de montagern, 0 relato e implodido, os 
motivos, as imagens,as personagens e a a~äo säe libertados e, assim, 
ganham nova for~a. Ern vez de uma perspectiva que se desloque do 
significante para 0 significado, surge, atraves de uma serie descontfnua de 
imagens colocadas na horizontal, um campo de for~as temporalmente 
deterrninado, uma perspectiva multidimensional. 13 0 caso em que vem 11 
tona as diferentes visöes de vida dos varios passageiros dentro de um 
bonde. As perspectivas tradicionais säo relativizadas e ganham aqui nova 
for~a, säo potencializadas. 0 ponto de vista e liberado do estritamente 
particular. 0 narrador e apenas um elemente de uma perspectiva 
abrangente. 0 narrador, corno quer Döblin, tem que ser lirico, dramatico, 
reflexivo. 

Quando Döblin, apesar da perda de significadoque 0 homem des
te seculo experimenta, coloca no seu romance um her6i central näo e 
porque queira apresentar seu destino pessoal, mas porque 0 considera 
exemplar, onde a hist6ria de milhöes de anönimos se projeta. A hist6ria 
de Biberkopf e exterior e interior. A interioridade e configurada atraves 
do mon610go interior, das cita~öes de can~öes ou de poesias. Com 0 
mon610go interior a representa~äo da interioriza~äo da personagern e ime
diata: e 0 homem falando consigo mesmo. Näo ha filtro que permeie esta 
conversa intimfssima. As sensa~öes e impressöes jorram diretamente do 
inconsciente no consciente, näo controladas pelo entendimento, näo co
locadas numa ordern l6gica, mas simplesmente plasmadas em imagens 
que se projetam por um momente 11 semelhan~a da proje~äo de um filme, 
se prendem umas as outras de modo associativo. A fun~äo das cita~öes 
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de can~öes ou poesias se liga ao modo associativo com que 0 inconsciente 
se expressa, corno no caso das visöes e alucina~oes de Biberkopf tao ao 
gosto das vanguardas expressionistas. 0 interior da personagern tarnbem 
se manifesta pelo dialogo, num exemplo lapidar, quando Franz Biberkopf 
falacom amorte. Biberkopf cl pornatureza um homem bom, mas tarnbem cl 
um sujeito sofrido. Anda pelo munda desorientado, corno umacrian~a ca
rente eingenua. Eie quer ser honesto, decente, quer viver de acordo com as 
leis vigentes, mas nao da. Golpe em cima de golpe, a sociedade nao penni
te. 0 munda compoe-se, de acordo com Döblin em Das Ich über die 
Natur (0 eu e a natureza), 1928, de dois segmentos: um born e outro ruim, 
sendo que um so existe em fun~ao do outro. Neste caso, ternos de um lado 
Franz Biberkopf e de outro acidade, potencializada na figura de seu falso 
amigo Reinhold. Reinhold cl 0 tipo delinqüente, mau, rancoroso, demonfa
co, destrutivo. Seu papellembra 0 de Mefistofeles no Faust de Goethe, 
porque, apesar de mau, cl eie que obriga Franz acrescer. E eie que 0 joga 
para fora do carro para 0 matar, e eie que Ihe rouba as garotas e 0 engana. 
Um dos doistem de se sacrificar e o-sacriffcio e de Franz. 0 romance 
tennina com 0 seu renascimento, 0 nascimento de um novo homern, enco
bertamente ansiado pelo expressionismo e explicitamente desejado pelo 
futurismo. 0 marginal Biberkopf toma-se porteiro em uma fabrica e passa a 
viver segundo os cänones burgueses. Corno diz Benjamin, "a historia de 
Franz Biberkopf e atiducation sentimentale do marginal. 0 estagioextre
mo, vertiginoso, ultimo, mais avan~ado do antigo romance burgues de for
ma~ao." 7A cidade grande corno forina moderna de existencia e 0 unico 
espa~o onde a existencia de Franz Biberkopf poderia ser mostrada. Mas 
este espa~o nao mais corno ambiente no sentido dos romances do seculo 
XIX, pois 0 ambiente pressupunha a rel~ao das partes umas com as outras 
e destas com 0 heroi. Neste espa~o berlinense impera a impessoalidade, a 
estranheza entre as partes. Acidade e um ser coletivo, as pessoas perde
ram a individualidade, agem corno marionetes, corno massa. Ninguem exerce 
um trabalho regular, talvez a exce~ao do bando de Pums que e criminoso. 
Ninguem tem famHia estavel, uma residencia fixa, conta bancana ou seguro 
social. 0 amortambem näo respeita vfnculos de fidelidade. 

7 Id. ibid .. p.I29. 
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Corno vemos, DÖblin, longe de se resignar com a crise da literatu
ra, antecipa-a e transforma-a em seu objeto. A montagem dadafsta e a 
vida cotidiana do submundo entram no romance. A postura epica de Döblin 
constitui 0 polo antagönico do roman pur de Andre Gide que e pura 
interioridade, que nao conhece a dimensao exterior. Berlin 
Alexanderplatz toma-se, assim, 0 prototipo de romance modemo e 
tambern romance alemao das vanguardas hist6ricas, espelhando 0 espa
~o urbano caotico, progressivo, impessoal, das primeiras decadas do se
culo. Opoe-se diametra1mente ao romance tradicional, isto e, a imagem 
da realidade da lugar a estruturas da realidade, a a~ao prolixa e substitu
fda por a~ao concentrada ou ate eliminada, as personagens surgem c1ara
mente delineadas, com biografias proprias, cedem lugar 11 problematica 
dos papeis sociais, os acontecimentos exteriores e 0 entendimento atra
ves do dialogo dao esp~o para 0 monologo interior e para as dificulda
des na comunica~äo, acontinuidade e a unidade espa~o/tempo säo subs
titufdas pela simultaneidade de acontecimentos e pela corrente da consci
encia, a visäo totalizadora da realidade sai de cena e, no seu lugar, surge 0 

mundo fragmentado, 0 estranhamento perante arealidade, representada 
atraves de uma perspectiva multipla. Ern vez de identific~äo com oleitor, 
o romance modemo obriga-o 11 reflexäo. Ern vez de criar ilusäo, conduz 11 
analise. 
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