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APRESENTAÇÃO
Os textos reunidos nessa publicação foram apresentados por 

pesquisadores de diversas instituições universitárias no simpósio 
“O fantástico em Ibero-América: literatura e cinema”, que integrou 
o II Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional: (Re)
Visões do Fantástico: do centro às margens, caminhos cruzados, 
realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
no perí�odo de 28 a 30 de abril de 2014. O conjunto que aqui se 
publica é o resultado dos profí�cuos debates que ocorreram durante 
o evento, os quais estimularam os autores a reescreveremos 
trabalhos que haviam sido expostos oralmente ao longo das sessões 
de comunicações. Os autores buscaram, assim, integrar às suas 
pesquisas e a seus textos as diversas contribuições resultantes dos 
diálogos, muitas vezes interdisciplinares, que nortearam o encontro.

O Simpósio “O fantástico em Ibero-América : literatura e cinema” 
teve como objetivo principal discutir as manifestações da narrativa 
fantástica na literatura e no cinema ibero-americanos, abrangendo 
assim uma variedade de paí�ses, cuja diversidade cultural é 
fruto de histórias marcadas pelo encontro tenso e conflituoso 
entre conquistadores e conquistados, os quais, apesar das 
diferenças, acabaram por traçar, cada qual a seu modo e com suas 
particularidades, espaços geopolí�ticos de caráter periférico.

A proposta do presente Simpósio teve como suporte teórico 
inicial o conceito do fantástico como um macrogênero (REIS, 2001), 
ou seja, como uma categoria narrativa, cuja principal caracterí�stica 
está na subversão à representação mimética, organizada segundo 
os conceitos de tempo, espaço, perspectiva visual e linguagem 
regidos pela razão, ou ainda, pela compreensão do mundo a partir 
de relações de causa e efeito. Nesse sentido, a utilização do termo 
fantástico no Simpósio supracitado buscou colocar em diálogo seus 
vários subgêneros, tais como, o maravilhoso, o grotesco, o estranho, 
entre outros. Estes, por sua vez, são aqui entendidos como diferentes 
manifestações que possuem como elemento comum o insólito, 
no sentido de “não habitual” (GARCI�A, 2013), que colocam em 
questão o senso comum de “real”, desestabilizando-o ou até mesmo 
contribuindo para a sua desintegração.
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De fato, para Victor Bravo, o fantástico implica a presença de uma 
fronteira que estabelece o limite entre o “real” e seu “outro”, sendo 
o primeiro entendido a partir da noção racional de tempo-espaço, 
cujas leis acabam sendo ameaçadas pela irrupção da “outredade”, a 
qual coloca em questão o próprio estatuto do “real”. Assim sendo,o 
fantástico pode ser definido como um contexto de combate entre 
forças que procuram reduzir o “outro” à ordem vigente, apesar de 
sua irredutibilidade (BRAVO, 1987).  

Por outro lado, apesar de a narrativa fantástica atual propor 
formas que se diferenciam da forma de seus antecessores mais 
canônicos, tais como Gabriel Garcí�a Márquez, Julio Cortázar 
ou Carlos Fuentes – muitos deles chegando mesmo a rejeitar a 
comparação com esses escritores – as comunicações apresentadas, 
bem como os debates que suscitaram, nos levaram a concluir que, se 
há algo que une os noví�ssimos aos clássicos cultivadores do gênero, 
é a manifestação do insólito. Esse, segundo a hipótese construí�da 
pelo Simpósio e confirmada pelos trabalhos de nossos expositores, 
é um dos elementos responsáveis pela diversidade que marca 
a produção dessa narrativa, na medida em que o vasto terreno 
por onde transita o insólito oferece ao escritor/cineasta infinitas 
possibilidades tanto de exploração do “real” quanto da linguagem, 
seja ela literária ou cinematográfica.

Nesse contexto, a partir de enfoques originais, as reflexões 
apresentadas abordaram a especificidade do insólito e suas 
vertentes em diferentes literaturas, tais como as análises dedicadas 
às narrativas dos autores portugueses José Saramago e Maria Judite 
de Carvalho e da brasileira Lygia Fagundes Telles. Representando o 
fantástico originário da região do Caribe, alguns estudos dialogaram 
com o insólito produzido em Cuba, através dos microrrelatos de 
Esther Dí�az Llanillo, passando pelas abordagens em torno do real-
maravilhoso de Alejo Carpentier, e por último, pelas manifestações 
deste gênero no Haiti, a partir da obra de Dany Laferrière. No 
continente sul-americano, nossos pesquisadores privilegiaram o 
estudo do insólito produzido pelos escritores argentinos, como 
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Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Robert Arlt e Tomás Eloy Martí�nez. 
Interessante e instigante foram também as leituras crí�ticas em 
torno de literaturas fantásticas inspiradas pelo diálogo entre o 
natural e o sobrenatural, caracterí�stico das culturas indí�genas e 
africanas, como podemos observar nos artigos dedicados às obras 
do poeta indo-colombiano, Juan Carlos Galeano, e do poeta indo-
brasileiro, Kaka Werá Jecupé, bem como da já reconhecida poeta 
afro-brasileira Conceição Evaristo.

O diálogo entre literatura e cinema fez-se presente, por exemplo, 
nas reflexões sobre o documentário “Los árboles tienen madre” 
(2008), do cineasta/poeta colombiano Juan Carlos Galeano, 
construí�do em torno das imagens insólitas suscitadas pelo rio 
Amazonas e pelos testemunhos fantásticos da população ribeirinha, 
quando então, o autor traduz sua poesia para a linguagem 
cinematográfica, ao mesmo tempo em que tenta conferir-lhe o 
“realismo” inerente a este dispositivo. As análises abarcaram 
também as reflexões crí�ticas sobre os pseudocumentários Recife 
Frio (2009), do brasileiro Kleber Mendonça Filho, e Distrito 9 
(2009), do sul-africano Neill Blomkamp, produções de ficção 
cientí�fica que, utilizando-se da mesma estratégia de Juan Carlos 
Galeano, se apropriaram de elementos fí�lmicos do gênero 
documentário para dar autoridade ao discurso fantástico.

Os 15 artigos aqui reunidos refletem os estudos e as leituras 
sobre as manifestações da narrativa fantástica contemporânea 
na literatura  e no cinema ibero-americanos. No entanto, o 
predomí�nio de artigos dedicados à literatura em comparação ao 
cinema, ou mesmo à perspectiva comparativista entre ambas as 
linguagens, parece ter demonstrado o quanto a crí�tica literária, 
apesar dos inúmeros diálogos que o cinema já empreendeu – e 
empreende – com a literatura, e da já consagrada área de Literatura 
Comparada, continua a resistir aos desafios que a interlocução com 
a indústria cultural representa para um universo acadêmico ainda 
eminentemente canônico.
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Por fim, esperamos que a leitura desses textos suscitem novas 
discussões e agreguem perspectivas inovadoras aos leitores, cujas 
pesquisas encontram pontos de convergência com as questões 
levantadas pelo presente Simpósio. 

 
 

Ana Cristina dos Santos (UERJ) 
Rita Diogo (UERJ)
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A NARRATivA fANTáSTiCA DE Santa Evita

Adriana Ortega Clímaco1

Estabelecer critérios para designar uma narrativa como 
maravilhosa, fantástica, ou algum dos outros termos que se tem 
utilizado comumente para o enquadramento de obras que fogem de 
um modo de narrar realista, é tarefa difí�cil. 

No caso especí�fico de Santa Evita (1995), romance do escritor 
argentino Tomás Eloy Martí�nez, esta dificuldade se evidencia. 
A hesitação, como definida por Todorov (TODOROV, 1975, p. 
31), aponta para o sentimento do leitor diante de situações que 
escapam à realidade natural, ou ao ordenamento natural das coisas, 
comumente conhecido e experimentado. A experiência com o novo, 
entendido como algo que escapa à compreensão está no cerne do 
fantástico.

Segundo Chiampi (CHIAMPI, 1980, p. 59), na narrativa fantástica, 
a causalidade é questionada, podem ser falsas as hipóteses 
explicativas. Não solucionar a questão colocada na narrativa é uma 
das caracterí�sticas do fantástico, a manutenção da ambivalência de 
algo aparentemente sobrenatural que poderia ter uma explicação 
natural, sendo o desfecho não esclarecedor (BASTOS, s/d, p. 37). 
Desta forma, o problema tem várias possibilidades de abordagem, 
de leitura, sem uma resposta definitiva, mantendo, assim, o efeito 
fantástico.

Com essas breves observações, inicia-se a reflexão sobre Santa 
Evita. Opta-se por deixar um pouco de lado proposições teóricas 
mais aprofundadas sobre o fantástico, para tentar apresentar seu 

1  Mestre em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
Doutoranda em Letras Neolatinas (PPG Letras Neolatinas UFRJ), sob orientação 
da Profa. Dra. Cláudia Luna; Professora Substituta de Língua Espanhola da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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efeito nessa obra literária especificamente, relacionando-o ao 
gênero roteiro cinematográfico que tem grande produtividade na 
obra analisada. 

Santa Evita narra a biografia de Marí�a Eva Duarte de Perón, o 
mito Evita, sua morte, o sequestro e a ocultação de seu cadáver. A 
narrativa constrói-se a partir da mescla de gêneros: história, ficção, 
romance, biografia, ensaio, testemunho, cartas, entrevistas, roteiro 
cinematográfico, jornalismo, dentre outros. Tal hibridismo genérico 
contribui para o efeito fantástico, pois o leitor questiona-se acerca 
da obra que tem em mãos, não conseguindo classificá-la facilmente. 

Estabelecer seu gênero poderia não ser algo importante, 
mas é sabido o quanto o conhecimento genérico prévio facilita 
a construção de sentidos, pois permite identificar os tipos 
relativamente estáveis de enunciados que o compõem, como 
definido por Bakhtin (BAKHTIN, 2003, p. 262). Ao misturar gêneros, 
apagando suas margens, a hesitação é criada. Pensando na definição 
elementar de Todorov sobre o fantástico como irrupção de algo, um 
evento, uma situação que desencadeia no leitor hesitação entre o 
irreal e o real, é possí�vel perceber o fantástico em Santa Evita. Como 
classificar, explicar, entender o que ocorre? De modo natural ou 
sobrenatural? Contudo, convém não esquecer que os fatos históricos 
relacionados ao cadáver de Evita são, por si só, fantásticos: a história 
parece completamente deslocada e irreal.

Após a morte de Eva Perón, em 26 de julho de 1952, seu corpo 
foi embalsamado a pedido de Perón, seu marido e presidente da 
Argentina, que queria imortalizá-la. Com o golpe militar que leva 
Perón ao exí�lio em 1955, o cadáver foi sequestrado pelos militares 
que temiam seu poder simbólico de aglutinar as massas. Diversos 
locais foram procurados para esconder o corpo que foi sepultado 
secretamente na Itália. O corpo foi devolvido a Perón no exí�lio em 
Madrid, no ano de 1971, mas voltou para a Argentina apenas em 
1974, meses após o falecimento do ex-presidente, e foi sepultado no 
cemitério La Recoleta, em Buenos Aires, dois anos depois. Enquanto 
esteve desaparecido, houve muita especulação em torno do que 
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lhe havia acontecido. Notí�cias em jornais, anúncios de revelações 
bombásticas, às vezes conflitantes e contraditórias, eletrizavam o 
povo argentino.

A literatura parece ter sido a pioneira em tentar oferecer uma 
explicação plausí�vel, embora ficcional, tentando desvendar o que 
acontecera ao cadáver errante de Eva Perón. O conto “Esa mujer”, de 
Rodolfo Walsh, no qual o escritor inclui-se como narrador, relata sua 
busca pelo cadáver de Evita, tendo como ponto de partida entrevista 
que realizou com o Coronel Moori Koenig, oficial responsável pela 
operação que idealizou e executou o plano de sequestro e ocultação 
do cadáver embalsamado de Evita. Este conto é um dos textos com 
os quais dialoga o romance Santa Evita, cujo narrador afirma seguir 
as pistas apresentadas por Walsh.

O enredo de Santa Evita traz o autor inserido na obra como 
narrador e personagem que tenta buscar o que realmente teria 
acontecido, refletindo metaficcionalmente sobre a escrita da 
obra, discutindo os atributos da história e da ficção. Na obra, 
procedimentos são empregados para ficcionalizar a história, por 
um lado, e criar um efeito de historicidade na ficção, por outro, 
possibilitando o apagamento das margens estre história e ficção. 
Verifica-se, portanto, que os elementos históricos passam por 
um processo de ficcionalização (CLI�MACO, 2014, p. 69). Um dos 
elementos ficcionalizadores da história é a inclusão de personagens 
históricos com suas marcas registradas que, segundo Alcmeno 
Bastos (BASTOS, 2007, p. 106), são seus nomes próprios, bem como 
as datas importantes de suas biografias. Essas marcas permitem 
reconhecer facilmente esses personagens e relacioná-los aos eventos 
históricos nos quais tiveram participação, sem que seja necessário 
rememorar cada um desses fatos, pois são de domí�nio público. Isto 
gera um efeito de historicidade, visto que o leitor poderia tomar em 
chave realista o que lê.

Por efeito de historicidade, entende-se a aparência de fato 
histórico que um determinado evento ficcional pode possuir. 
E�  a ficção que finge ser história, que lança mão de marcas, 
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caracterí�sticas próprias do discurso histórico para aparentar ser 
história, criando a ilusão de verificabilidade, ou seja, a ideia de que 
seria possí�vel verificar e comprovar os eventos que são narrados. 
Assim, o leitor pode imaginar, ao ler a ficção, que tem diante de si 
informações sobre o que de fato ocorreu. Desta forma, a ficção 
adquire aparência de narrativa histórica (CLI�MACO, 2014, p. 123).

No romance Santa Evita, as margens entre história e ficção 
são esboroadas não se respeitando limites entre elas. Isso ocorre 
também pela mescla de gêneros já mencionada.

Um dos gêneros que conformam o hibridismo de Santa Evita 
é o roteiro cinematográfico inserido na narrativa junto ao relato 
memorialí�stico. O romance como gênero extremamente produtivo, 
permite diálogos como esse, justamente por sua abertura aos mais 
diversos gêneros. O narrador, testando várias fontes e informações 
para reconstruir a biografia de Evita, lembra-se de um encontro 
que teve, trinta anos antes, com Julio Alcaraz, que foi cabelereiro 
de Evita, responsável por criar o penteado com o qual tornou-se 
conhecida. Na ocasião, Alcaraz havia lhe dito que muitos jornalistas 
queriam entrevistá-lo, saber de suas memórias, mas ele se recusava 
a contá-las. Um ano depois, Alcaraz escreve a Martí�nez, dizendo 
que mudou de ideia, e que gostaria de relatar suas recordações. O 
narrador diz que teve vários encontros com o cabeleireiro e gravou 
seu relato, mas nunca escreveu sobre ele. Trinta anos depois, o 
insere no romance, declarando a possibilidade de o romance ter 
nascido, sem que na ocasião ele o soubesse, desses encontros 
(MARTI�NEZ, 1995, p. 84).

Alcaraz relata, dentre outras coisas, o momento em que pedem 
a Evita que seja candidata à Vice-presidência da nação (Perón-Eva 
Perón: La fórmula de la patria), sugerindo a Martí�nez que confrontasse 
o relato com os discursos de Evita e com jornais da época, revelando 
assim, sua preocupação em ter sua narrativa reconhecida como 
verí�dica. O cabeleireiro relaciona o discurso feito no Cabildo Abierto 
a um evento de Hollywood, a indústria do espetáculo, afirmando que 
era desejo de Evita que assim parecesse (MARTI�NEZ, 1995, p. 94).
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Evidencia-se no relato a crise que a possibilidade da candidatura 
de Eva Perón a Vice-presidente deflagrou nos bastidores do governo. 
Alcaraz conta como Eva sentia-se indecisa, sem saber o que fazer, se 
aceitava o convite, cedendo à pressão popular, ou se o recusava, e como 
esperava que Perón que a apoiasse, no entanto, sentia que ele vacilava.

Ao transcrever o relato no romance, Martí�nez narrador comenta 
sua validez como fonte histórica: “Al principio yo pensaba: cuando 
junte los pedacitos de lo que una vez transcribí�, cuando me resuciten 
los monólogos del peluquero, tendré la historia. La tuve, pero era 
letra muerta.” (MARTI�NEZ, 1995, p. 97). Declara que resolveu 
então buscar arquivos de jornais, documentários e gravações de 
rádio para entender o que aconteceu. O resultado de sua busca foi 
infrutí�fero, pois todas fontes narravam o mesmo: “En esa parva 
inútil de documentos, Evita nunca era Evita.” (MARTI�NEZ, 1995, 
p. 98). Decidiu escrever um roteiro de cinema quando o corpo de 
Evita foi devolvido a Perón. Seu objetivo era reconstruir a história 
da candidatura frustrada com fragmentos de jornais e muitas 
fotografias. Tem a ideia de discutir o roteiro com o cabeleireiro:

En aquel tiempo, el aleteo de la verdade 
era essencial para mí.... Necesitaba ayuda. 
Alguien que me dijera: Los hechos fueron 
así, tal como los contaste. O que me enseñara 
donde moverlos para que coincidieran con 
alguna ilusión de verdad. (MARTÍNEZ, 1995, 
p. 98).

Encontra-se com Alcaraz numa confeitaria: 

─ Léame esse guión ─ dijo ─. Va a ser como 
sentarme en una butaca de cine a ver mi vida.

─ Es mejor que la vida. Aquí usted puede 
levantarse en cualquier momento y 
desaparecer. La vida es más difícil. Y ahora ─ 
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le pedí ─, olvídese del ruido. Haga de cuenta 
que se apagan las luces. Que hay un telón 
abriéndose. (MARTÍNEZ, 1995, p. 98).

O roteiro é inserido no romance seguindo a tipologia do gênero 
(divisão em duas colunas, instruções, diálogos, etc.). Definido 
simples e diretamente como “a forma escrita de qualquer projeto 
audiovisual” (COMPARATO, 2001, p. 19), o roteiro assemelha-se 
ao romance ao possibilitar a manipulação da fantasia na narração. 
Entretanto, o roteirista aproxima-se mais do diretor que do 
escritor. O roteiro possui três aspectos fundamentais: logos, 
pathos e ethos. Recebe sua forma através da palavra (logos) e deve 
provocar identificação, dor, tristeza (pathos), essas duas dimensões 
relacionam-se ao ethos visto que tudo é escrito para transmitir uma 
mensagem que se quer influente “o ethos é aquilo que se quer dizer.” 
(COMPARATO, 2001, p. 21). 

No roteiro, não apenas se narra o argumento cinematográfico, 
a história em si, mas se decidem as ações dramáticas com as quais 
esta será narrada. Portanto, a história não é narrada de forma 
neutra, mas sim de modo a gerar um envolvimento emocional 
nos espectadores, há um objetivo a alcançar com o emprego de 
determinadas técnicas e elaborações estéticas.

A situação descrita no roteiro é o dia 22 de agosto de 1951, em 
que ocorre o ato organizado pela Central Geral dos Trabalhadores 
(CGT), chamado de Cabildo Abierto del Justicialismo, no qual a central 
sindical esperava anunciar à multidão, que aguardava diante da 
Casa Rosada desde o dia anterior, a candidatura de Evita à Vice-
presidência. São personagens: um locutor, o secretário geral da 
CGT, José Espejo, o povo (identificado como “coro”), Evita, Perón e o 
dirigente do evento. Mas o ponto alto é o discurso de Evita que se 
transforma num embate com a multidão.

Desde o início, a multidão indisciplinada e ansiosa clama por Evita: 

Estalla la ovación. (Una palavra inesperada 
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se abre passo. ¿Perón Perón? No. Es increíble. 
Lo que la muchedumbre corea es el nombre 
de Evita.)
CORO:
Eee viii ta / Eee viii ta. 
(MARTÍNEZ, 1995, p. 100).

Como esperado, indica-se no roteiro a movimentação da câmera: 
“Primer plano de Perón, adusto. Primer plano del inmenso retrato 
de Evita. Imágenes de la multitud.” (MARTI�NEZ, 1995, p. 100). O 
enquadramento do retrato de Evita contradiz a fala de Espejo que 
enaltece Perón: “Mi general ... he aquí� reunido el Pueblo de la pátria 
para decirle a usted, sú único lí�der...” (MARTI�NEZ, 1995, p. 100). Cabe 
refletir, portanto, sobre a perspectiva, o enquadramento, a opção 
do roteirista em apresentar de uma determinada forma o que está 
diante de si. Ao enquadrar uma imagem, a câmera faz um recorte, 
uma opção por mostrar determinadas situações, pessoas e cenários, 
em lugar de outros. Dessa forma, a subjetividade narrativa manifesta-
se ainda quando se pretende ser objetivo e apresentar os fatos como 
aconteceram. Sempre há o olhar particular, a perspectiva pessoal.

Evita não entende a posição de Perón que não a anuncia 
imediatamente como candidata. Não sabe o que dizer ao povo 
que com ela insiste. Choram juntos. E�  um grande espetáculo, 
protagonizado pela multidão. No roteiro, a instrução é não 
apresentar toda a arenga, apenas a última parte do seu discurso: 
“[Es de veras larga. Hay versiones completas en “NoDo” y “Sucesos 
Argentinos”. Sugiero al director reproducir sólo un párrafo, el 
penúltimo:]” (MARTI�NEZ, 1995, p. 103). 

Nesse momento da leitura, é interrompido por Alcaraz que chama 
a atenção para o fato de que a verdade pode arruinar o efeito que se 
espera: 

─ ¿Para qué? ─ interrumpió el peluquero ─. 
Ella no sabía que decir, estaba muerta de 
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miedo, sentía la mirada censora de Perón 
y eso aumentaba su torpeza. Compare ese 
discurso con los de meses antes. En los 
otros, Evita maneja la voz como se le da la 
gana. Su voz ocupa toda la escena. Aquí no. 
Estaba fuera de quicio. Si usted la muestra 
en ese estado lamentable, arruina el efecto 
majestuoso de lo que viene. (p. MARTÍNEZ, 
1995, 104).

No entanto, não era a verdade o que Martí�nez narrador buscava? 
Desvela-se o poder que a produção cinematográfica tem de 
rearrumar fatos, situações para sua melhor apresentação, segundo o 
efeito que se deseja obter. 

O cabelereiro não viu apenas por documentários e fotografias o 
evento, ao contrário, foi testemunha ocular, por isso aconselha ao 
narrador que mostre a expressão dos demais. Apresentar Espejo 
sem saber o que fazer, percebendo seu erro em convocar o Cabildo 
Abierto; Perón contrariado; Evita decepcionada com Perón. “Para 
no contrariar a su marido, tendrí�a que mentir. Pero ella no querí�a 
mentir. No podí�a hacerles eso a los descamisados. (...) ¿Por qué no 
reproduce en su pelí�cula el diálogo completo?” (MARTI�NEZ, 1995, 
p. 107). Como testemunha ocular, Alcaraz sugere que se apresente 
aquilo que escapou ao enquadramento objetivo de quem filmou e/
ou editou as imagens. Assistindo à situação no momento em que 
ocorria, o cabeleireiro realizou seu próprio enquadramento, seu 
próprio recorte, embora não o perceba assim e o relate mediado 
pela memória, que também se apresenta seletiva, reconstrutora, 
reorganizadora dos eventos com o passar do tempo.

Da mesma forma como ocorre na obra com os demais gêneros, 
em Santa Evita o roteiro é subvertido, e ao invés de apenas sugerir, 
indicar modos de filmar, passa também a narrar a personificação 
da câmera: “Al retroceder, la cámara descubre el perfil de águila 
de Evita, y allí� se queda, fija, hipnotizada por el junco de sus brazos 
y el temblor de sus lábios.” (MARTI�NEZ, 1995, p. 106). De modo 
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poético, a câmera sente medo e indecisão: “Ha llegado el momento. 
También la cámara es un ser vivo. Se estremece, se desconcierta. 
¿Dónde mirar ahora? La cámara huele los miedos de la multitud, ella 
también está húmeda de miedo. Va, viene: el océano de antorchas, 
Evita.” (MARTI�NEZ, 1995, p. 112). Como se possuí�sse sentimentos 
humanos, a câmera é afetada pela emoção de Evita e atraí�da por 
seu magnetismo da mesma forma que a multidão de descamisados e 
grasitas.

Por fim, Evita responde de modo enigmático: “Compañeros: como 
dijo el general Perón, yo haré lo que diga el pueblo.” (MARTI�NEZ, 
1995, p. 114). Embora a multidão comemore e exploda em brados 
de alegria, Evita não declarou haver aceitado. O narrador comenta 
especí�ficamente a frase proferida por Evita: “Fí�jese en la sintaxis. Es 
rarí�sima. Perón me dijo que haga lo que dice el pueblo, pero lo que 
el pueblo me dice que haga no es lo que Perón me dijo.” (MARTI�NEZ, 
1995, p. 115).

O narrador roteirista confessa que não soube o que fazer com 
a última frase de Evita. Diz que se sentiu tentado a suprimi-la ou 
modificar sua enunciação, acrescentando pausas que lhe mudariam 
o sentido. Comenta, metaficcionalmente, as técnicas de montagem 
cinematográfica que possibilitam inventar outro passado (dar um 
salto ou escurecer a tela) e gerar um efeito no espectador, tocando-o 
em sua imaginação e emoção, de modo a lhe despertar a consciência: 

Un salto de montaje o un fundido a negro 
bastan para inventar outro passado. En el 
cine no hay historia, no hay memoria: todo es 
vida contemporánea, presente puro. Lo único 
verdadero es la conciencia del espectador. 
(MARTÍNEZ, 1995, p. 114).

Alcaraz aprova o roteiro: “Lo que usted ha escrito está bien, qué 
quiere que le diga. Hizo lo que pudo. Es la historia oficial. La otra no 
está filmada. Está fuera del cine. Y ni siquiera se podrí�a inventar, 
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porque la actriz principal ha muerto.” (MARTI�NEZ, 1995, p. 115). 
Chama a atenção nesse ponto a afirmação da existência de outra 
história paralela à oficial.

E se o diálogo entre Alcaraz e Martí�nez narrador roteirista 
parece ter se encerrado no restaurante – espaço público –, quando 
Martí�nez está no banheiro – espaço privado – Alcaraz ali entra 
e lhe diz que falta algo ao filme, o principal, algo que só ele viu 
(MARTI�NEZ, 1995, p. 115). Saem do banheiro e do restaurante, e 
enquanto caminham, Alcaraz lhe conta o que aconteceu depois do 
Cabildo Abierto, na residência presidencial, narra os bastidores 
da história, algo próprio do âmbito privado. Neste ponto, Martí�nez 
narrador opta por voltar a deixar o relato de Alcaraz correr 
livremente: Perón e Evita discutem fortemente, pois ele quer que 
ela renuncie à candidatura que aparentemente acabou de aceitar. 
Ela se recusa. Ele lhe joga em rosto, rudemente, sua doença, o 
câncer do qual, até o momento, ela não tinha conhecimento e que, 
fatalmente, a impedirá de assumir o compromisso de concorrer à 
Vice-presidência.

A história buscada não está nas imagens documentais, não 
está nas entrevistas oficiais, nem nos documentos analisados pelo 
narrador. Está na memória do cabelereiro de Evita, que a conheceu 
na intimidade e pode, por isso, testemunhar sem que o vissem e o 
percebessem, o que de fato aconteceu. Esta memória é ativada 
a partir da discussão do roteiro que, a partir de agora, deixa de 
importar para o narrador, pois já cumpriu seu propósito. Sua opção 
por narrar o acontecido fora da discussão do roteiro, parece indicar 
que queria manter o que realmente ocorreu fora dos holofotes, longe 
das explicações oficiais.

Ao saber a verdade que buscava, Martí�nez narrador abandona 
a função de roteirista, não comenta mais no romance o roteiro, 
fazendo supor que este não cumpriu seu papel de transformar-se em 
produto audiovisual, embora tenha sido um meio eficaz para chegar 
à informação que buscava, pois as imagens que evocava trouxeram 
ao seu interlocutor, o cabeleireiro Alcaraz, a emoção necessária que 
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lhe permitiu ativar sua memória e desejar compartilhar o que sabia 
e que até então não havia contado a ninguém. Realizar um filme 
real, provavelmente, não era o objetivo real do autor do roteiro, 
Martí�nez narrador. Talvez seu propósito fosse discutir o quanto há 
de construção também nos filmes jornalí�sticos e documentários, 
assim como no relato historiográfico que passa por mediações, 
subjetividades, vontades e enquadramentos os mais diversos.

Martí�nez narrador não quer contaminar-se com as memórias de 
Alcaraz e por isso lhe esquiva o olhar (MARTI�NEZ, 1995, p.118) e, 
enquanto caminham, o cabeleireiro começa a falar aparentemente 
para si mesmo sobre uma lembrança surpreendente: ao chegar 
à casa, após sair da residência presidencial deixando para trás o 
drama que entrelaçou polí�tica e enfermidade, encontra suas primas 
que afirmam ter visto Evita como uma santa elevando-se sobre a 
multidão: 

“Vimus su cutis de porcelana”, me dijo la del 
bócio; “le vimos los dedos largos como de 
pianista, la aureola luminosa alrededor del 
pelo”... La interrumpí: “Evita no tiene ningua 
aureola”, dije. “A mí no me podés vender ese 
boleto”. “Sí tiene”, porfió la de nariz más 
grande. “Todos se la vimos. Al final, cuando 
se despidió, también la vimos elevarse del 
palco un metro, metro y medio, quién sabe 
cuánto, se fue elevando en el aire y la aureola 
se le notó clarísima, había que ser ciega para 
no darse cuenta. (MARTÍNEZ, 1995, p. 118).

O narrador não oferece nenhuma explicação para esse evento. 
Não lhe dedica sequer um comentário. Isto não significa que não 
tivesse importância, pois, se assim fosse, não haveria porque inclui-
lo na narrativa. O modo como é narrado, simplesmente mencionado, 
sem explicação, aproxima-se das caracterí�sticas da narrativa 
fantástica, nas quais não se esclarecem os eventos fantásticos 
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que apenas acontecem, irrompem, gerando efeito no leitor que 
irá interpretar os fatos a sua maneira. Não há explicação, não há 
um motivo. O fantástico simplesmente está ali e dali opera seu 
propósito, sua intenção de comunicar desestabilizando certezas, 
gerando despertamento e tomada de consciência de formas ou 
comportamentos que podem estar automatizados e irrefletidos, já 
não mais percebidos, apenas presentes, repetidos mecanicamente 
sem reflexão.

Importa ainda refletir sobre o fato de que o roteiro, como forma, 
é efêmero, pois existe durante o tempo que leva convertendo-se num 
produto audiovisual. “Embora existam roteiros editados em forma de 
livro, (...) o roteiro propriamente dito é como se fosse uma crisálida 
que se converte numa borboleta.” (COMPARATO, 2001, p. 21).

O roteiro inserido e comentado em Santa Evita não se tornou 
produto audiovisual. Seria possí�vel dizer que não cumpriu seu 
propósito inicial – dar forma a um filme, a um documentário – o 
que, consequentemente, poria um fim a sua existência como texto. 
No entanto, ao ser objeto de discussão no romance, cumpre outro 
papel e se imortaliza. Fornece meios para suscitar os pormenores, 
os bastidores, o que ficou “por trás das cenas” da história. Apresenta 
outra versão para os eventos narrados na historiografia, discutindo-
os, ampliando-os ou reduzindo-os em sua magnitude de fato 
envolvendo personalidades emblemáticas para uma experiência 
pessoal, í�ntima, observável no âmbito privado, entre frestas, 
detalhes entreouvidos, entremeados de segredos. O detalhe, o 
particular, o mí�nimo não figura entre as grandes narrativas das 
personalidades polí�ticas.

O roteiro discutido pormenorizadamente e associado ao relato 
de Alcaraz, permite relacionar feições, discursos e expressões, 
transformando-os em outras evidências, para figurar ao lado das 
demais fontes, dos tradicionais documentos históricos. Ajustado, 
recortado e aproximado, o roteiro revelou algo mais além da 
chamada história oficial.

Esse gênero relacionado ao conjunto hí�brido de Santa Evita 
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possibilitou a irrupção do fantástico na obra, para questionar os 
limites entre história e ficção, a construção da história e da ficção, 
dando voz ao omitido, silenciado, ao que objetiva e propositalmente 
ficou de fora do enquadramento dos historiadores ao longo da 
produção do discurso historiográfico. No entanto, cabe ressaltar 
que não se trata simplesmente de uma nova versão da história, 
pois a ficção não tem a pretensão de substituir a história, visto que 
cumprem propósitos distintos, mas questionar sua produção, sua 
recepção como discurso veraz apenas por ser a disciplina que é. Esse 
automatismo é desmontado pela irrupção do fantástico combinado 
aos outros elementos brevemente mencionados ao longo deste 
trabalho.
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O fANTáSTiCO Em vOz fEmiNiNA: OS 
miCRORRELATOS DE ESThER DíAz LLANiLLO

Ana Cristina dos Santos1

O fantástico é a vacilação experimentada por um 
ser que não conhece mais que as leis naturais, 

frente a um acontecimento sobrenatural. 
(TODOROV, 1981, p. 16)

PREâmbuLO
O trabalho que ora apresentamos é um pequeno fragmento 

de uma pesquisa maior sobre a voz feminina e a sua inserção 
no insólito ficcional da América Latina. A pesquisa tem como 
objetivo a análise de contos fantásticos de quatro autoras hispano-
americanas: Elena Garro (mexicana), Angélica Gorodischer 
(argentina), Marí�a Elena Llana (cubana) e Esther Dí�az Llanillo 
(cubana). Essa última e seus microrrelatos fantásticos é o corpus do 
trabalho que desenvolvemos nessa comunicação. Todas as quatro 
autoras são representantes da literatura fantástica em seus paí�ses, 
porém, são praticamente desconhecidas no Brasil2. Por tal motivo, 
nossa pesquisa pretende analisar seus contos para integrá-las ou 
reintegrá-las no contexto literário e acadêmico brasileiro, a fim 
de reescrevê-las ou inscrevê-las no cânone literário do insólito e 
aumentar as pesquisas realizadas sobre as obras dessas autoras.

A escolha dessas escritoras como corpus da pesquisa não é 

1  Professora Associada do Mestrado em Teoria da Literatura e Literatura 
Comparada e do Departamento de Letras Neolatinas (Português/Espanhol) do 
Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Membro do GT 
ANPOLL “Vertentes do Insólito Ficcional”.
2  Somente Elena Garro e Angélica Gorodischer são corpus de algumas pesquisas 
acadêmicas no Brasil e apenas essa última possui um livro seu, Querido Amigo 
(2006), traduzido no Brasil.
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aleatória, pois todas vivem em paí�ses hispânicos em que o insólito 
ficcional possui representantes expressivos, tais como Julio 
Cortázar e Jorge Luis Borges, na Argentina; Alejo Carpentier, em 
Cuba e Carlos Fuentes e Mario Vargas Llosa, no México. Contudo, a 
produção literária dessas escritoras não encontra o mesmo “eco” 
nos meios acadêmicos e literários que a de seus conterrâneos (nem 
em seus paí�ses, nem no nosso). A pergunta que nos fazemos é: Por 
que as narrativas dessas escritoras não alcançam a repercussão 
crí�tica e literária que as produzidas pelos escritores? Por que os seus 
nomes são “apagados” de muitos manuais de literatura hispano-
americana, inclusive os publicados nos últimos anos3? As hipóteses 
que levantamos é que o “apagamento” da produção literária de 
autoria feminina hispano-americana (especificamente a narrativa) 
passa pelas questões referentes à hegemonia patriarcal que, pelas 
suas relações com o poder, estruturou o cânone literário conforme 
as suas demandas. Dessa forma, o cânone literário sustentou-se (e 
ainda sustenta-se) na hegemonia masculina, em que a maioria da 
literatura escrita por mulheres ainda é menosprezada, silenciada, 
ou excluí�da do cânone, pelo simples fato de que suas autoras 
são mulheres. Nesse universo, somente uma parcela í�nfima de 
escritoras logrou ingressar nas histórias da literatura de seu paí�s e 
do continente e, consequentemente, ingressou no cânone literário. 
As escritoras que ficaram de fora tiveram suas obras relegadas 
e sua produção literária invisibilizada e, portanto, não analisada 
academicamente. Esses fatores também contribuem para que 
essas escritoras não sejam utilizadas como referência nos cursos e 
trabalhos acadêmicos o que, por sua vez, acarreta a omissão de suas 
narrativas nos estudos teóricos dentro e a partir do insólito. 

Esse encobrimento da voz feminina na produção do insólito 

3  Três importantes manuais de História da literatura hispano-americana 
não citam o nome de nenhuma dessas autoras ao analisar a literatura 
fantástica produzida nessa região: BELLINI, Giuseppi. Historia de la literatura 
Hispanoamericana. Madrid, Editorial Castalia, 1985; OVIEDO, José Miguel. 
Historia de la literatura hispanoamericana v.4 (de Borges al presente). Madrid: 
Alianza, 1995 e MARCO, Joaquín. Literatura hispanoamericana. Del modernismo 
a nuestros días. Madrid: Espasa-Caple, 1987. 
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motiva o predomí�nio de estudos das obras dos autores e, por isso, 
muitos acreditam que a literatura fantástica na América Latina era 
(e outros pensam que ainda o é) uma prática predominantemente 
masculina. Entretanto, com o iní�cio dos estudos de gênero na 
região, a partir dos anos 70 do século passado, esse panorama 
começou a mudar. Além de a literatura do insólito se nutrir de um 
grande número de produção de autoria feminina, vários crí�ticos 
(quase sempre mulheres) começaram a resgatar do “esquecimento” 
as obras das autoras “encobertas” pelo cânone literário masculino. 
Por isso, não foi coincidência que a inserção de um grande número 
de autoras e a revalorização de outras no cânone literário latino-
americano ocorresse a partir dessa data.

No lastro dessa recuperação das escritoras que produzem 
suas obras dentro do insólito e foram “apagadas” pela sociedade 
hegemônica patriarcal, analisamos a presença do insólito na voz 
da escritora cubana Esther Dí�az Llanillo, especificamente os seus 
microrrelatos fantásticos.

ESThER DíAz LLANiLLO: O iNSóLiTO E OS miCRORRELATOS
A autora nasceu em Cuba, em 1934 e permanece na ilha até 

os dias de hoje. Começou a escrever nos anos sessenta do século 
passado. Nessa época, seus contos apareciam na revista Lunes 
de Revolución, suplemento literário semanal do jornal cubano 
Revolución, na qual jovens escritores publicavam suas narrativas. 
Publicou seu primeiro livro de contos fantásticos El castigo, em 
1966. Contudo, devido à Revolução que se instaurou na ilha e, 
consequentemente, o retorno à literatura de cunho realista, parou 
de publicar, pois, segundo ela: “ ... mis primeros cuentos fantásticos 
eran todaví�a más desconectados de la realidad que los de ahora ... 
pensé que mis cuentos no eran útilies para nadie, no tení�an utilidad 
social ...” (LO� PEZ-CABRALES, 2007, p. 88). 

Durante os mais de trinta anos em que esteve sem publicar, 
manteve-se perto do mundo literário: trabalhou como bibliotecária 
em vários organismos culturais, aposentando-se como bibliotecária 
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da universidade de La Habana. Somente em 1996, com a inclusão do 
seu conto “Anónimo” na Antologia de contos Estatua de sal (1996), 
organizado e publicado por Mirta Yánez e Marilyn Bobes e o convite 
para participar dos encontros promovidos pelas duas autoras, Dí�az 
Llanillo retornou à cena literária. A partir dessa data, os contos da 
autora foram incluí�dos em diversas outras antologias de contos 
hispano-americanos. Finalmente, em 1999, voltou a publicar, como 
nos conta:

Al surgir Estatua de sal y yo asistir a la 
presentación del libro en UNEAC y de 
pronto empezar a participar en los círculos 
literarios de Mirta Yánez, que eran para 
mujeres, sentí que mi alma de creadora se 
enriquecía y volvía a renacer. Creo entonces 
nuevos cuentos incluidos en la segunda parte 
de mi libro Cuentos antes y después del sueño, 
publicado en 1999. (LÓPEZ-CABRALES, 
2007, p. 89)

Além do livro Cuentos antes y después del sueño, de 1999, a autora 
publicou também mais três livros de contos: Cambio de vida (2002), 
Entre latidos (2005) e Los rostros (2008)4. Toda a sua obra está 
composta por contos e microrrelatos em que predominam o insólito. 
Contudo, as obras de 2002 e 2005 são praticamente de microrrelatos. 
Nessas narrativas, o absurdo e o fantástico irrompem sobre a vida dos 
personagens ou de maneira abrupta ou fazendo parte de seu cotidiano, 
a fim de oferecer-lhes uma visão diferente da realidade. Motivo pelo 
qual a autora é considerada, em Cuba, uma das maiores expoentes 
do fantástico puro, que se caracteriza por não apresentar nenhuma 
explicação e tampouco limites definidos para o insólito que irrompe na 
realidade dos personagens. O fantástico como tema principal de seus 
contos pode ser explicado, segundo a própria autora, pela influência 

4  Até o momento de nossa pesquisa, só temos a informação sobre a publicação 
dessas 04 obras, a partir de 1999, ano em que volta a escrever.
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da leitura dos “mestres” da literatura fantástica no século passado: 
“Mi literatura está muy influida por Jorge Luis Borges [...] también por 
Edgar Allan Poe y Franz Kafka” (LO� PEZ-CABRALES, 2007, p. 88).

Em seus contos, o fato fantástico é o leitmotiv para a autora 
discutir as relações humanas. Desse modo, temas como a solidão, 
a angústia, o medo e os problemas existenciais das personagens 
são os mais constantes em suas narrativas. Por meio deles, Dí�az 
Llanillo constrói as condições básicas, segundo Todorov (1981, p. 
19-20), para a criação do efeito fantástico em suas obras: a realidade 
cotidiana e conhecida serve de base para que ocorra um evento não 
explicável pelas leis do mundo real e conhecido – o impossí�vel – que, 
abruptamente, materializa-se no mundo real, instaurando no leitor 
a dúvida frente ao acontecimento fantástico. Para entender como 
ocorre o confronto entre o mundo real e o mundo sobrenatural 
nos textos de Dí�az Llanillo, podemos recorrer às três divisões 
apresentadas por Barrenechea sobre o tema (BARRENECHEA, 1972, 
p. 396-7): 1) Todo o narrado entra na ordem do natural. A narrativa 
parte de fatos cotidianos, descritos de maneira detalhada, mas que 
incitam a estranheza e que rompem com a norma que se esperam 
deles, como nos contos “¿Quién está ahí�?”, “Hablando de fantasmas” e 
“Anónimo”; 2) Todo o narrado entra na ordem do não natural. Nesses 
contos, que são a maioria da autora cubana, um acontecimento irreal 
é descrito de tal maneira que termina por provocar um problema ao 
confrontar-se com a realidade real. Os contos “El vendedor de cabeza”, 
“La pared” e “Todo es según el color del cristal” exemplificam essa 
caracterí�stica; 3) Uma combinação das duas ordens que provoca uma 
ruptura do estabelecido como real, como no conto “SOS”. 

Em todos os contos citados há a convivência conflitiva entre o 
real e o impossí�vel que define o gênero fantástico e o distingue das 
outras categorias mais próximas, como nos expõe Roas (2009, p. 94). 
Contudo, o teórico acrescenta que há a necessidade de ressignificar 
o termo real, segundo a perspectiva Pós-moderna na qual estamos 
inseridos para podermos prosseguir nesse raciocí�nio. Sob essa 
ótica, o real na contemporaneidade deve ser compreendido como 
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“... una convención, una construcción, un modelo creado por los 
seres humanos” (ROAS, 2009, p. 101). Essa perspectiva acarreta a 
dissolução da dicotomia realidade/irrealidade nas narrativas pós-
modernas e, consequentemente, dissolve também a diferença entre 
realidade e ficção. Ainda segundo o autor (2009, p. 103), essa nova 
concepção da realidade não permite a existência de uma categoria 
como o fantástico cuja definição principal se centra na oposição a 
uma noção de realidade extratextual. Se, parodiando a Jorge Luis 
Borges, não se sabe que coisa é a realidade, como então, é possí�vel 
defini-la e contrapô-la em relação ao impossí�vel, ao irreal?5

Desse modo, na Pós-modernidade não só o termo real se 
ressignifica, mas também a definição e o sentido do gênero 
fantástico. Ainda assim é necessário para a instauração do 
acontecimento fantástico o conflito entre o narrado e a concepção 
que se tem de realidade extratextual. Nesse contexto, em que não 
se difere o real do irreal, os autores contemporâneos utilizam o 
fantástico como ferramenta para denunciar a concepção que se 
tem de realidade. De acordo com a perspectiva pós-moderna, a 
narrativa fantástica pretende não só questionar a realidade, mas 
também a arbitrariedade da nossa concepção do real, objetivando 
revelar a estranheza do nosso mundo (ROAS, 2009, p. 115) e, 
assim, questionar os limites entre realidade e ficção. Dentro dessa 
ressignificação proposta pela narrativa fantástica contemporânea, 
insere-se o fantástico na obra de Dí�az Llanillo.

Analisamos de maneira mais detalhada a relação do fantástico 
com a categoria textual utilizada pela autora: os microrrelatos. Não 
é de se estranhar que em suas narrativas fantásticas, a autora utilize 
os microrrelatos. Se verificarmos os antecedentes dessa categoria 
textual, constatamos a importância do insólito como tema inerente 
à categoria pelos seus célebres antecedentes6. Segundo Remiro 

5  “No hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjectural. La razón 
es muy simple; no sabemos qué cosa es el universo” (“El idioma analítico de John 
Wilkins”, em Otras Inquisiciones, BORGES; 1974, p. 708).
6  Apenas em caráter de exemplificação, apresentamos o microrrelato do chinês 
Chuang Tzu, “O sonho da mariposa”: “Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al 
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Fondevilla (2012), são caracterí�sticos do microrrelato alguns traços 
básicos do insólito: a figura do duplo, o sonho, a repetição circular, 
os mundos paralelos, as versões de um mesmo acontecimento. 
Também encontrarmos várias caracterí�sticas da Pós-modernidade 
nessa categoria textual, entre elas: a paródia, a constatação que 
realidade e ficção possuem o mesmo estatuto e a negação da 
autoria. Como consequência, para o autor – e compactuamos com 
sua afirmação – os microrrelatos podem ser entendidos como uma 
categoria narrativa própria da Pós-modernidade e do insólito 
ficcional. 

As definições de microrrelato7 são as mais diversas possí�veis. Os 
teóricos ainda não chegaram a um consenso para definir esse tipo 
de narração, nem a sua terminologia. Contudo, há duas correntes 
básicas com relação à sua classificação: constituem um gênero 
próprio ou constituem um subgênero do conto. A� lamo Felices (2009, 
s/p.), classifica esse tipo de narrativa como uma submodalidade do 
conto: 

El microrrelato debe quedar considerado, 
desde nuestra perspectiva de análisis 
narratológica, como una submodalidad, 
mejor que subgénero, de narrativa que se 
presenta como variante del cuento en grado 
máximo.

Já Remiro Fondevilla (REMIRO FONDEVILLA, 2012, p. 11) 
defende a ideia dos microrrelatos como um gênero autônomo, pois 

despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una 
mariposa y estaba soñando que era Tzu”. (Disponível em http://www.ciudadseva.
com/textos/cuentos/mini/sueno_de_la_mariposa.htm) e o conhecidíssimo 
o “O dinossauro”, do guatemalteco Augusto Monterroso: “Quando acordou, o 
dinossauro ainda estava lá.” (Disponível em http://www.jornalopcao.com.br/
posts/opcao-cultural/30-contos-de-ate-100-caracteres).
7  Os microrrelatos também são chamados indiscriminadamente de microficção. 
Remiro Fondevilla (2012) utiliza tanto um quanto outro termo, sem discriminá-
los.

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/sueno_de_la_mariposa.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/sueno_de_la_mariposa.htm
http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/30-contos-de-ate-100-caracteres
http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/30-contos-de-ate-100-caracteres
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“tienen la complejidad suficiente para constituir una categorí�a 
común; presentan un gran número de variantes temáticas y 
estilí�sticas relacionadas y, lo más importante, han creado una 
nueva manera de leer”. Estamos de acordo com os dois autores. 
Explicamos. Concebemos o microrrelato como um gênero quando ele 
é breví�ssimo ou hiperbreve8, quando os textos cabem em uma linha, 
duas, como máximo em três. Entretanto, quando o texto comporta 
um par de páginas, nossa concepção de microrrelato acompanha 
a exposta por A� lamo Felices, e vemos o microrrelato como uma 
submodalidade do conto. Com isso, entendemos os microrrelatos 
de Dí�az Llanillo como uma submodalidade do conto, pois suas 
narrativas fantásticas não são contos de apenas algumas linhas.

Ainda que os teóricos divirjam com relação à classificação 
genérica do termo, eles chegam a um consenso sobre as principais 
caracterí�sticas dessa narrativa. Para melhor agrupá-las, seguimos 
a divisão proposta por Roas (2008, p. 47-8 apud A� LAMO FELICES, 
2009, s/p) que as classifica em quatro grupos: discursivas, formais, 
temáticas e pragmáticas. Como caracterí�sticas discursivas estão 
a brevidade, a concisão e intensidade expressiva, a fragmentação, 
a hibridez genérica e a narratividade. Como formais, a ausência 
da complexidade formal na trama, o mí�nimo de psicologismo 
em relação aos personagens, a não descrição do espaço, o uso 
extremos da elipse temporal, a quase inexistência de diálogos, o 
final surpreendente, a importância do tí�tulo e a experimentação 
linguí�stica. As caracterí�sticas temáticas são a intertextualidade, a 
metaficção, a intenção crí�tica, a ironia, a paródia e o humor. Como 
caracterí�sticas pragmáticas, o autor lista apenas duas: o impacto 
sobre o leitor e a exigência de um leitor ativo.

Observamos que as caracterí�sticas apresentadas por Roas se 
assemelham muito às da estética pós-moderna e as da literatura 
fantástica, motivos pelos quais encontramos vários microrrelatos 
na narrativa da autora cubana. Vejamos como Dí�az Llanillo insere 

8  David Lagmanovich (2006) opta pela denominação de uma nova categoria: a 
do microrrelato brevíssimo ou hiperbreve.
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as principais caracterí�sticas dessa submodalidade do conto em 
suas narrativas fantásticas por meio da análise do microrrelato 
intitulado “¿Quién está ahí�?”, da obra Cuentos antes y después del 
sueño (1999).

Um microrrelato: o conto “¿QUién está ahí?”,
O microrrelato “¿Quién está ahí�?” inicia-se com duas 

caracterí�sticas formais básicas do microrrelato e também da 
literatura hispano-americana contemporânea: não há descrição do 
espaço da narrativa e o uso extremo da elipse temporal: “era um dí�a 
como todos los demás...” (DI�AZ LLANILLO, 1999, s/p). A microficção 
possui um narrador heterodiegético e o acontecimento fantástico 
instaura-se já nas primeiras linhas do texto. A personagem da 
narrativa depara-se com um acontecimento inexplicável em seu 
universo cotidiano que não lhe permite uma explicação racional: 
pressente a cada instante que há alguém atrás de si, mas quando 
se volta, não vê ninguém. Sempre que se volta para ver quem se 
encontra atrás de si, sente uma sensação estranha, mas hesita 
em dar uma explicação racional para o acontecimento. Como nos 
assinala Todorov (1981, p.15), durante o tempo que o personagem 
leva para esclarecer racionalmente o fato, nesse espaço de 
sua hesitação, experimenta o roçar da outredade fantástica 
representado pela sensação do medo ao pressentir que há uma 
pessoa atrás de si. Essa sensação de medo está marcada no texto 
quando o narrador comenta que, a cada momento que pressente 
alguém atrás de si, a personagem acaba “... volviéndose sobresaltado 
...”. (DI�AZ LLANILLO, 1999, s/p). Essa hesitação da personagem 
é provocada pela incerteza de saber se há realmente alguém 
lhe espreitando ou não. Contudo, diante da inexplicabilidade do 
acontecimento pela realidade extratextual, a personagem opta pelas 
duas soluções possí�veis e que não causam estranheza no mundo 
conhecido e habitual em que vive: a sensação é uma ilusão de seus 
sentidos ou um produto de sua imaginação: 
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Era un día como todos los demás. Se levantó 
a las siete, desayunó, salió rumbo al trabajo 
y regresó a las cinco anhelando tomar un 
sorbo de café. Mientras hacía la colada, le 
pareció percibir una sombra que se desplazaba 
furtivamente tras él. -¿Quién está ahí? —
preguntó volviéndose sobresaltado -. Nadie le 
contestó. Solo el sonido de una música rock 
en la grabadora del vecino y el griterío de 
los niños jugando frente a la casa llenaron el 
vacío del apartamento. “Ilusión... ilusión” —se 
dijo—, y paladeó la humeante taza de café. 
(DÍAZ LLANILLO, 1999, s/p. Grifo próprio)

A hesitação entre a realidade e a ilusão é o elemento construtor 
de todo o microrrelato. Ao longo da narrativa, a personagem 
pressente essa outra pessoa, mas é incapaz de determinar se a sua 
presença é real, instaurando assim a incerteza, tanto para a própria 
personagem quanto para o leitor, sobre a existência desse Outro. 
Em todos os momentos em que pressente o Outro, a personagem se 
situa entre a incerteza e ambiguidade da situação vivenciada: “... el 
tal “personaje”, que unas veces simulaba ser tan solo una sombra 
furtiva y fantasiosa, apenas vislumbrada, y otras no daba señales 
de apariencia real, ¿existí�a de hecho o era el producto de su mente 
acalorada?” (DI�AZ LLANILLO, 1999, s/p).

Outra caracterí�stica formal do microrrelato presente no conto 
é a quase inexistência de diálogos. Quando há o diálogo, ao longo 
da narrativa, ele aparece apenas como uma ferramenta para a 
instauração do acontecimento fantástico, porque todas as vezes que 
a personagem sente a presença do Outro, ela pergunta “¿Quién está 
ahí�?”. A reiteração da pergunta do tí�tulo no decorrer da narrativa 
reforça a dúvida e a ambiguidade sobre a presença de alguém 
espreitando a personagem e, consequentemente, a presença de um 
acontecimento estranho que ocasiona o fantástico. Ademais, insere 
outro traço formal do microrrelato: a importância do tí�tulo para a 
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compreensão da narrativa. Por meio da frase interrogativa do tí�tulo, 
a personagem e o leitor pressentem a presença do insólito. Também 
é através do diálogo travado entre a personagem e a recepcionista 
do hospital que mais um traço formal do microrrelato se anuncia 
na narrativa: o final surpreendente, em que definitivamente a 
irrealidade se instaura com a presença do Outro. 

Na busca de uma explicação para a presença do Outro em 
sua realidade, a personagem decide ir ao hospital, pois acredita 
que está perdendo, lentamente, a razão: “Me estoy volviendo 
loco” —reflexionó—. “Alguien debe ayudarme” (DI�AZ LLANILLO, 
1999, s/p). A recepcionista lhe faz as perguntas necessárias 
para que a personagem possa marcar a consulta com o médico, 
enquanto responde, a personagem pressente a presença do Outro, 
espreitando-lhe. Ao terminar a entrevista com a enfermeira, 
continua sentindo a presença de alguém atrás de si, mas decide não 
se virar para olhar quem é. Saí�, sem olhar para quem está atrás de 
si na fila e será o próximo a ser atendido pela recepcionista, quando 
escuta a recepcionista atendendo à pessoa que estava atrás de si e 
sua própria voz, respondendo:

Se apartó para darle paso al que venía detrás 
y que seguramente llegó en los últimos 
minutos, mientras él hacía su gestión, pero 
allí no había nadie, no obstante, ella seguía 
preguntando segura de su existencia:
—¿Su nombre, por favor...?
Entonces escuchó sorprendido el eco de 
su voz y su propio nombre pronunciado en 
medio de la sala vacía.
—Dentro de tres meses —sentenció, y cerró 
la libreta. (DÍAZ LLANILLO, 1999. Grifo 
próprio)

Assim termina a narrativa. Esse final é a constatação da presença 
do duplo. A figura do duplo constitui no texto uma das principais 
caracterí�sticas temáticas do microrrelato: a intertextualidade. 
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Essa ocorre quando percebermos que o duplo é um dos temas mais 
recorrente do insólito ficcional e está presente nas narrativas dos 
autores que influenciaram Dí�az Llanillo: Borges, Poe e Kafka. Os 
microrrelatos tratam de oferecer uma nova visão das narrativas 
ao incorporar seus elementos tradicionais, nesse caso o duplo. As 
diversas formas de desdobramento dos personagens são frequentes 
nos relatos fantásticos desses autores, de tal forma que, além da 
oscilação entre o real e o impossí�vel e a ruptura da ordem racional 
do tempo, Borges (apud RODRIGUEZ MONEGAL, 1976, p. 186) 
apresenta também o duplo como o terceiro procedimento narrativo 
necessário para instaurar o fantástico no texto literário. Dessa 
forma, de maneira intertextual, ao utilizar o tema do duplo, a autora 
remete o leitor à obra desses escritores e a uma das marcas da 
narrativa fantástica. 

Contudo, verificamos que a narrativa termina sem que haja o 
confronto entre a personagem e seu duplo. A personagem tampouco 
vê o Outro, somente o escuta e, pela voz, percebe e, mais ainda, sabe 
que é ele próprio. O conto termina assim, apenas com a personagem, 
ouvindo a si própria responder à enfermeira. A autora não detalha 
nada mais. Não explora o encontro entre a personagem e o seu 
duplo ou oferece ao leitor elementos para ele saber se são duplos 
independentes ou excisão da personalidade. Instaura, assim, 
mais uma caracterí�stica temática do microrrelato que é o final 
surpreendente. O término da narrativa apenas deixa o leitor frente à 
ruptura da lei racional que regula a sua realidade. 

O final surpreendente do microrrelato conduz as caracterí�sticas 
pragmáticas dessa submodalidade: o impacto da narrativa 
sobre o leitor e a exigência de um leitor ativo e preparado para 
compreender e preencher, no ato da leitura, os espaços vazios, os 
jogos e as armadilhas decorrentes do uso das outras caracterí�sticas 
do microrrelato, como a intertextualidade, a fragmentação, a 
ausência do diálogo e o final surpreendente. A junção de todas essas 
caracterí�sticas instaura o insólito ficcional no microrrelato “¿Quién 
está ahí�?”.
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À guiSA DE CONCLuSÃO
Apenas com a análise dessa pequena amostra do microrrelato 

da autora cubana, verificamos em sua narrativa a presença do 
fantástico puro. Os temas e as estruturas de seu microrrelato 
seguem os utilizados pelos escritores canônicos da literatura 
fantástica (que ela chama de suas influências literárias), inclusive a 
do escritor í�cone do fantástico hispano-americano, o argentino Jorge 
Luis Borges. Tal qual o autor argentino, Dí�az Llanillo consegue, em 
uma pequena narrativa, instaurar o estranhamento, o fantástico, 
a ruptura entre a realidade e a irrealidade. Ademais, seus textos 
contribuem para a difusão das caracterí�sticas e as estratégias 
textuais utilizadas pelos microrrelatos fantásticos. Por meio deles, 
a autora retorna à cena literária para nos mostrar sua obra, além 
de dilatar as fronteiras da vida cotidiana com a incorporação do 
insólito. Seus microrrelatos são primordiais para a consolidação 
desse subgênero no continente latino-americano, pois instaura essa 
submodalidade do conto como forma preponderante para difundir o 
insólito ficcional.

Vimos como a separação entre os fenômenos reais e os que 
ocorrem no campo da ilusão (irrealidade?) – que são os mais 
adequados na literatura fantástica– convivem no microrrelato da 
autora sem nenhuma advertência para o leitor e sem trazer assombro 
à narração. Realidade e irrealidade convivem no mesmo plano, sem 
que se possa distinguir uma da outra. Desse modo, o microrrelato 
analisado (bem como a obra da autora) compartilha uma visão pós-
modernista, na qual a nitidez das fronteiras entre real e irreal se 
diluí� para instaurar uma postura autoral em que a intenção crí�tica às 
relações humanas - a solidão, o egoí�smo - e à realidade é o leitmotiv do 
microrrelato (e também de suas composições). 

Contudo, se seus textos trazem as principais caracterí�sticas 
do fantástico e contribui para a consolidação do microrrelato na 
literatura fantástica latino-americana contemporânea, então, por 
que eles continuam invisí�veis para grande parte dos estudiosos do 
insólito? Continuamos afirmando que a resposta é simples: por ser 
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escritora, viver e publicar em um paí�s periférico, sua obra encontra-
se à margem da literatura hispano-americana. Por tal motivo, a 
análise temática, estilí�stica e histórica da produção da autora, ainda 
que de apenas um conto, como feita nesse trabalho, é necessária 
para mostrar a sua participação na construção do fantástico e 
integrá-la como uma representante importante no contexto literário 
e acadêmico do gênero, a fim de reescrevê-la no cânone literário do 
insólito latino-americano.
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NAS fRONTEiRAS DO ‘REAL’: O fANTáSTiCO Em 
DuAS NARRATivAS DE AuTORiA fEmiNiNA

Ana Paula dos Santos Martins1

No ensaio “A Flor de Coleridge”, presente no livro Inquisiciones/
Otras Inquiciones, Jorge Luí�s Borges faz referência ao poema “What if 
you slept?”, de Samuel Taylor Coleridge, particularmente a uma imagem 
primordial que estaria, de certo modo, presente em outros dois textos, 
a saber, The Time Machine e The sens of the Past, de H.G.Wells e Henry 
James, respectivamente. Trata-se de um questionamento do eu lí�rico 
sobre alguém que atravessou o Paraí�so em um sonho e lá colheu uma 
flor como prova de que esteve nesse lugar. No entanto, ao despertar, 
esse alguém encontra essa flor em sua mão. O poema termina com o 
seguinte questionamento: “Então, o quê?”

O escritor argentino alude a essa imagem para discutir o que 
ele denomina a “história da evolução de uma ideia”, a qual estaria 
presente nos citados trabalhos de James e Wells. No mesmo 
território fantástico, tanto a flor murcha trazida do futuro pelo 
protagonista de The Time Machine, quanto o retrato capaz de levar 
o personagem principal fisicamente ao passado em The sens of 
the past repetiriam, como a Flor de Coleridge, o nexo entre o real e 
o imaginário, entre presente e passado e presente e futuro, com 
relações de causa e efeito estabelecidas.

Esse argumento de Borges traduz de maneira singular o 
diálogo entre dois contos de autoria feminina, escritos em uma 
lí�ngua comum, o português, por duas escritoras contemporâneas, 
que elaboraram suas criações ficcionais em paí�ses distintos: a 
portuguesa Maria Judite de Carvalho e a brasileira Lygia Fagundes 

1  Doutora em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela 
Universidade de São Paulo. O presente trabalho é parte integrante da pesquisa em 
nível de pós-doutoramento que atualmente realiza no Departamento de Estudos 
Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa na mesma universidade, com o 
apoio de uma bolsa de Pós-Doutorado Júnior, concedida pelo CNPq.
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Telles. A mesma pergunta do eu lí�rico do poema de Coleridge 
pode ser feita ao final da leitura dos contos “Os dias da cor de 
longe” e “Noturno amarelo”, em que uma barra azul-céu e uma 
pulseira em formato de argola, respectivamente, instauram o 
insólito e/ou marcam a presença do inexplicável coexistindo com 
a representação da realidade cotidiana nessas narrativas. Pela 
leitura dessas narrativas, é possí�vel questionar a produção de 
literatura fantástica e de suas vertentes nas literaturas portuguesa 
e brasileira, as quais, historicamente, não contam com a presença 
de muitas vozes femininas. A antologia Fantástico no Feminino, 
publicada em Portugal em 1985, da qual o conto de Maria Judite 
de Carvalho faz parte, chama a atenção, pelo próprio tí�tulo, para a 
especificidade dessa publicação que teria sido motivada, segundo 
Saraiva e Lopes (1996, p. 1104), pela insistência do fantástico 
na ficção de autoria feminina contemporânea daquele paí�s. O 
reduzido número de escritoras produzindo textos fantásticos/
realistas mágicos/maravilhosos, em Portugal, também pode ser 
verificado de modo ainda mais evidente na literatura brasileira, 
e essa constatação permite a apreciação crí�tica das tensões e 
ambivalências presentes nessas narrativas, frutos das opções das 
escritoras por temas e formas de representação ligadas ao universo 
do sobrenatural para tratar de questões que envolvem, em contextos 
especí�ficos, experiência feminina, gênero, patriarcado, diferença. 
Assim, a leitura dessa antologia despertou o interesse pela análise 
de algumas narrativas da literatura fantástica de autoria feminina 
em Portugal e no Brasil, na medida em que, para dizer com Tânia 
Carvalhal, “a investigação de um mesmo problema em diferentes 
contextos literários permite que se ampliem os horizontes 
do conhecimento estético ao mesmo tempo que, pela análise 
contrastiva, favorece a visão crí�tica das literaturas nacionais” 
(CARVALHAL, 2003, p.86). 

No que tange especificamente aos interesses deste trabalho, 
os textos ‘fantásticos’ em questão transgridem os parâmetros 
que regem a realidade do leitor, estabelecendo, para tanto, uma 
identidade entre o mundo ficcional e a realidade extratextual (ROAS, 



41<< sumário

2014) e apresentando uma capacidade subversiva, quebrando as 
fronteiras do que é representável (SIMO� ES, 2006, p. 72). Essa ideia 
de transgressão e subversão operada pelo fantástico é justamente o 
ponto comum que liga a proposta de vários teóricos como Todorov, 
David Roas e Maria João Simões, por exemplo, com a análise pautada 
na teoria e na crí�tica feminista que aqui apresento.

As duas escritoras apresentam caracterí�sticas comuns no 
que concerne à construção de narrativas protagonizadas por 
personagens femininas, como o tratamento dado às categorias de 
espaço e tempo, e também a temas como a incomunicabilidade e a 
solidão. A leitura desses textos sugere que essas escritoras estão 
conscientes da importância de construí�rem, por meio de suas 
protagonistas, um conhecimento de sua própria subjetividade com 
relação aos diversos mecanismos de exclusão social da mulher e 
da necessária superação da tradicional imagem feminina ligada 
à domesticidade. Pode-se dizer que, em ambas as escritoras, é 
notável um forte engajamento social, uma vez que a maioria de seus 
textos dá voz à figura feminina, evidenciando o ponto de vista da 
mulher, em função de suas próprias vivências. Assim, para utilizar a 
expressão de Lúcia Helena Vianna, Maria Judite de Carvalho e Lygia 
Fagundes Telles apresentam uma ‘poética feminista’ como ‘poética da 
memória’, pois, em grande parte de suas produções ficcionais, pode-
se perceber “resí�duos de uma memória individual e cultural que não 
deixam de se apresentar como fantasmas reveladores do mundo 
í�ntimo do indiví�duo e, em especial, das mulheres” (VIANNA, 2008).

Pelas razões expostas, na tentativa de identificar aspectos 
comuns da produção ficcional aqui apresentada, serão analisados 
brevemente, em perspectiva comparada, os dois contos 
mencionados por meio da conjugação da crí�tica literária feminista e 
dos estudos sobre literatura fantástica e suas vertentes. No recorte 
aqui estabelecido, os dois contos aproximam-se pela desarticulação 
que o fantástico opera nesses contextos, “uma das formas assumidas 
pela literatura”, para dizer com Roberto Reis, “para vasculhar 
os interditos” (REIS, 1980, p. 5). Pretende-se verificar, portanto, 
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como os elementos sobrenaturais funcionam como estratégia 
narrativa de desvendamento dos imaginários sociais que envolvem 
as personagens femininas desses textos e as contradições de 
um mundo aparentemente ordenado no tocante à relação das 
protagonistas com a sociedade. Com isso, Maria Judite de Carvalho 
e Lygia Fagundes Telles apresentam novos caminhos a partir dos 
quais as personagens tentam subverter a ‘antiga ordem’, de caráter 
patriarcal, passando por ou se distanciando do relacionamento 
amoroso homem-mulher.

O conto de Maria Judite de Carvalho, “Os dias da cor de longe”, 
foi publicado originalmente em 1969 e faz parte do livro Os 
idólatras. Posteriormente, esse texto passou a integrar a antologia 
Fantástico no Feminino, como já mencionado. O conto trata de uma 
adolescente de catorze anos que vive na quase completa solidão e 
incomunicabilidade familiar, em seu quarto, apartada do mundo. 
No entanto, esse ‘teto todo seu’ transfigura-se toda noite e torna-
se, do ponto de vista da protagonista e, de certo modo, do narrador, 
um pedaço do Paraí�so. Aos oito de anos de idade, uma barra azul-
céu surge misteriosamente sobre sua mesa de cabeceira e todos 
desconhecem sua origem e como ela chegara ali. Essa barra, objeto 
fantástico, “tão rico de quantas possibilidades!” (CARVALHO, 1985, 
p. 101), passa a se comunicar com Mea por meio de sua pele, todos 
os domingos, às dez horas, desde que ela tinha dez anos. Bastava 
que a adolescente tocasse com a palma da mão essa barra para que 
compreendesse tudo que ela ‘falava’. Mea descobre, então, que fora 
escolhida para partir para a “terra da coisa” porque conseguira 
escutá-la para muito além das estrelas e porque essa coisa gostava 
dos seres inertes, assim como os objetos de seu quarto. Assim, os 
móveis que sorriam para a protagonista sempre que uma gaveta 
se abria, especialmente a que encerrava a barra, fornecem-lhe um 
“modelo de intimidade”, para usar a expressão de Gaston Bachelard 
(BACHELARD, 2000, p. 91), que ela não encontra em outros cômodos 
da casa, justamente por sentir que, para si, não há lugar fora de seu 
quarto. Como imagens do segredo, ainda segundo Bachelard, os 
armários e suas gavetas apresentam um espaço interior profundo, 
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que não se abre para qualquer um. Por isso, faz-se necessária a 
repetição da ação de “dar a volta à chave” na porta do quarto para 
que sua imaginação (ou visão?) pudesse correr livremente, tornando, 
inclusive os móveis mais vivos e próximos ao toque dos seus dedos. 

Os adjetivos de carga pejorativa a ela atribuí�dos pelo pai 
(“anormal”), pela mãe (“sem coração”) e pelas companheiras do 
colégio (“parva”) remetem a caracterí�sticas que fogem a um ideal de 
feminilidade socialmente criado e esperado para uma adolescente 
que, futuramente, tornar-se-ia mulher: a doçura, a resignação, 
a ternura, a fragilidade e a obediência. Até mesmo o “instinto 
materno” é recusado e temido por Mea, quando se define como 
mulher para a ‘coisa’: 

As mulheres têm filho, dissera. Na barriga. 
E aquilo, o fato de as mulheres terem filho, 
havia tempo que a afligia. Aos catorze anos 
ainda lia histórias de fadas, porque nessas 
histórias tudo era puro e assexuado. O 
príncipe e a princesa casavam e pronto, era 
o fim. Mais nada para além dele (CARVALHO, 
1985, p. 102).

O comportamento da protagonista foge, no entanto, ao que Susan 
Bordo, baseada em Foucault, identifica como “disciplinamento e 
normatização do corpo feminino” (BORDO, 1997, p. 20). Embora 
haja uma tentativa, por parte da famí�lia, de controlar o corpo e o 
comportamento de Mea, ela não consegue se adequar ao padrão 
de sociabilidade esperado porque sua percepção de realidade 
é diferente da dos demais: com o surgimento da barra, aparece 
também o desejo de ir mais longe, de conhecer uma nova realidade 
que vai além do final insí�pido representado inicialmente pelo 
casamento entre o prí�ncipe e a princesa, modelo que, de certo 
modo, é perpetuado por seus pais.  Desse modo, Mea desestabiliza 
um sistema de valores que é comumente partilhado por seu grupo 
social, assim como a barra azul provoca uma certa indeterminação 
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e, consequentemente, aguça a imaginação do leitor quanto ao 
paradeiro da protagonista.

Por meio do discurso indireto livre, que predomina no conto, 
ou do narrador onisciente – que não é comum no relato fantástico 
‘tradicional’, na visão de Todorov, justamente por não dar a 
credibilidade necessária ao relato do sobrenatural que se estabelece, 
mas que funciona como recurso estratégico para focalizar 
aspectos da vida interior da personagem – o leitor percebe que a 
protagonista, desde muito pequena, é indiferente à opinião alheia e 
não apresenta raí�zes no que tange aos ambientes familiar e social 
em que vive, tornados estranhos para essa personagem. Para David 
Roas, o sobrenatural sempre instaura uma ‘ameaça’ para a realidade 
do leitor, tida como construção cultural, na medida em que leva à 
transgressão das leis que organizam o mundo real (ROAS, 2014, p. 
31). Nesse sentido, Mea constitui o próprio elemento insólito em seu 
cí�rculo social e, juntamente com a barra azul-céu, representa uma 
dupla ‘ameaça’ – uma de ordem narrativa, em que o sobrenatural 
instaurado desestabiliza o leitor, e outra relativa à manutenção 
dos padrões de comportamento exigidos pela sociedade patriarcal 
portuguesa, como é o caso do conto em questão. 

A metáfora usada por Mea, a do ramo levado pelo rio, distante 
das margens e que não pode ser detido por nenhum junco, revela 
a negação do destino de mulher que começa a se lhe impor, ao 
mesmo tempo em que confundirá seu provável paradeiro no final 
da narrativa. Pode-se dizer que a barra azul-céu funciona como 
uma espécie de chave que, utilizada no momento oportuno, leva a 
protagonista à entrada do portal de uma outra realidade, por muito 
tempo aguardada. Dito de outro modo, ela é o elemento fantástico 
que catalisa o dinamismo que passa a integrar a vida interior da 
protagonista e sua identidade de gênero, já que sua presença sinaliza a 
desestruturação da ordem vigente, apropriação de seu próprio corpo 
e de sua própria história, libertação para essa personagem, como a 
flor trazida do futuro, no texto de Wells, mencionada por Borges.

Quando a famí�lia dá conta do desaparecimento de Mea, 
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encontra a gaveta aberta com a barra azul-céu e o diário onde 
ela escrevera suas conversas sobre a chegada do mensageiro, 
quando o segredo tornara-se ‘grande demais’. Enquanto espera 
pela libertação definitiva, a escrita registrada no diário é também 
subversiva, pois desafia, no contexto do conto, a autoridade do pai 
que mandava a filha ficar calada sempre que a ouvia falar sozinha 
de seu quarto. Simbolicamente, é essa figura repressora quem lança 
raivosamente a barra inerte às águas do rio, a qual, no presente, 
já cumprira sua função. E a narrativa termina com um final em 
aberto, provocando a hesitação do leitor: teria o mensageiro, a 
coisa indefiní�vel e inexplicável vindo buscar Mea e a levado para 
sua terra? Ou teria escorregado e sido levada rio abaixo, como 
sugere o irmão, já que ela costumava ficar sentada às margens do 
rio- ela já tão marginalizada? Como adverte o narrador, o pai não 
olha o céu anuviado, que vela os mistérios do desaparecimento 
da filha, sugerindo que ela possa ter ido para além das estrelas, 
para viver os dias da cor de longe, no azul infinito, como sugere a 
coloração da barra, para o lugar onde “não se obrigava ninguém 
a fazer nada contra a vontade” (CARVALHO, 1985, p. 102). No que 
concerne ao fantástico moderno, do qual “Os dias da cor de longe” 
é um exemplo, as versões (ou inversões) negativas da unidade desse 
tipo de texto “representan la falta de satisfacción y la frustración 
que se experimentan ante un orden cultural que desví�a o derrota 
al deseo, si bien rechaza recurrir a otros mundos compensatorios 
y transcendentales” (JACKSON, 2001, p. 151). Dessa maneira, é 
possí�vel caracterizar o fantástico neste conto, de acordo com Rosie 
Jackson, como aquele que delineia o que não é dito ou observado na 
cultura – aqui representado pelo rompimento da protagonista com 
o pensamento androcêntrico e pela consequente desintegração do 
ambiente familiar marcadamente patriarcal. Os elementos insólitos 
no conto propiciam, portanto, uma releitura da condição plural 
das mulheres, no sentido de que procuram revelar aquilo que está 
perdido ou ausente, levando-se em consideração especialmente o 
contexto sociocultural em que esse texto foi escrito.

E como no conto de Maria Judite de Carvalho, a presença de um 
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objeto fantástico marca definitivamente a entrada da protagonista 
de “Noturno Amarelo”, de Lygia Fagundes Telles, em universo em 
que a produção da incerteza do leitor (e também da personagem) 
frente ao real conhecido é fruto da contradição entre o que é 
tido como ‘natural’ e o sobrenatural. O fantástico aqui instala 
o irracional, segundo Irène Bessière (BESSIE� RE, 2009, p.3-4), 
da mesma forma que submete o natural e o sobrenatural a uma 
racionalidade formal, em que ambos são desconstruí�dos em favor 
da ambiguidade e da incerteza. O conto, publicado originalmente em 
1977, em Seminário dos Ratos, também integra a coletânea Mistérios, 
da mesma autora, na qual figuram outros contos em que o insólito 
é caracterí�stica comum para apreender a condição humana em suas 
mais variadas facetas.

A noite em que Laura e Fernando são obrigados a parar em uma 
estrada porque havia acabado a gasolina do carro funciona como um 
divisor de águas na vida da protagonista. Irritada com o nervosismo 
e com a grosseria de Fernando, Laura faz reconsiderações sobre 
esse relacionamento com o qual ainda não rompera talvez por 
medo da solidão – caracterí�stica comum das personagens das duas 
escritoras em questão.  Repentinamente, na atmosfera soturna que 
envolve a personagem, ela sente o perfume das flores da Dama da 
Noite, que a encaminha por uma vereda ao outro lado da estrada, 
em direção a uma antiga casa, “a casa alta e branca fora do tempo, 
mas dentro do jardim” (TELLES, 1998, p. 161). Quando ela passa o 
jardim e abre o portão, é recebida com grande alegria pela velha 
empregada, Ifigênia. Ao entrar pela sala, reencontra seu passado 
repleto paradoxalmente de boas recordações e culpa. Pelo breve 
instante que dura essa revisitação, dilatado pela sequência de 
lembranças, a protagonista percebe alguns sinais, no entanto, que 
evidenciam que ela fora, de algum modo, transposta para outro 
plano temporal, para um passado com o qual tem contas a acertar: 
o mobiliário e a decoração da antiga casa, o avô jogando xadrez 
com o professor de alemão da prima Eduarda; a prima ainda jovem; 
a irmã Ducha, ainda adolescente; a Avó tocando piano. Essa figura, 
como representação maternal, é estratégica como refúgio em que 
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pode encontrar algumas respostas tranquilizadoras. Durante esse 
encontro, a Avó revela que a música que ela toca ao piano é de sua 
autoria, à qual daria o nome de Noturno Amarelo. Como nada é 
gratuito na ficção de Lygia, a escolha desse tipo de composição 
sinaliza que o tão esperado acerto de contas, misto de culpa e 
alí�vio, está prestes a ocorrer, na medida em se transforma na trilha 
sonora desse reencontro: os noturnos são composições musicais de 
caráter melancólico, evocativas da noite ou nela inspiradas e a cor 
amarela remete à energia solar, à felicidade. Ao som dessa música, 
Ducha, com seus melí�fluos passos de balé, desempenha sua função 
na narrativa: a de dar voz aos pequenos e grandes delitos cometidos 
por Laura, tal qual um fantasma a sussurrar ou a denunciar as ações 
e omissões da irmã: a promessa não cumprida de levar Ifigênia à 
Aparecida do Norte; o espelho grande com anjinhos que prometera 
dar à própria Ducha para que pudesse ensaiar em seu quarto; a 
torre roubada do Avô durante uma partida de xadrez; a visita que 
não fizera à Avó quando ela estava doente; e finalmente, a traição do 
antigo namorado e da prima, de quem roubara o noivo. Deduzindo o 
que está por vir, Laura afirma: “Um ou outro elemento esclarecedor, 
que eu já tinha ou ia ter, me advertia que era nova essa noite antiga” 
(TELLES, 1998, p. 167). Os aspectos insólitos, que até então estavam 
apenas sugeridos, começam a se manifestar mais intensamente, 
a ponto de a protagonista chorar e enxugar o rosto no avental de 
Ifigênia e nele permanecer apenas a marca das lágrimas, enquanto 
sua maquiagem está intacta. 

Como a função do espaço, para dizer com Bachelard, é “reter 
o tempo comprimido” (2000, p. 28), à medida que Laura adentra 
o interior da casa, seu medo torna-se crescente, pois ela sabe, de 
antemão, que é ali, no âmago da casa, que as pequenas travessuras 
ou esquecimentos cederão lugar a questões mais sérias: a luz do 
fogo da lareira e o perfume da Dama da Noite tornam-se mais ou 
menos intensos. Isso fica bastante evidente nos encontros com 
a prima Eduarda e, na sequência, com o ex-namorado, Rodrigo, 
na casa oní�rica, os momentos de maior tensão na narrativa, uma 
vez que, neste conto os temas que provocam a introdução de 
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elementos sobrenaturais estão especialmente ligados ao exercí�cio 
da sexualidade da protagonista. Por essa razão, seu comportamento 
é censurado pela sociedade, representada pela famí�lia – como fica 
evidente na acusação de Ducha, ao afirmar que Laura, apesar de 
tudo, ainda posava de femme fatale. No instante em que encara pela 
primeira vez a prima, com cujo noivo tivera um relacionamento, ela 
consegue apresentar suas justificativas reais para aquele romance 
passageiro - insegurança, necessidade de afirmação, ciúmes, que se 
configuram como etapas da própria autointegração de Laura.

O último encontro antes de retornar à estrada para junto de 
Fernando ocorre com Rodrigo, momento em que o braseiro da 
lareira atinge seu auge. Por ter sido o motivo da tentativa de suicí�dio 
do antigo namorado, devido à traição cometida, esconde o rosto 
entre as mãos com sua chegada, mas o rapaz a descobre e sente 
que o último ‘pecado’ também fora expurgado com a declaração 
de Rodrigo: “–Se a gente não trair os mais próximos, a quem mais 
a gente vai trair? (...) E� ramos muito jovens” (TELLES, 1998, p. 174). 
Realizado o acerto de contas no ambiente familiar, durante o qual 
apenas Rodrigo estabelece a relação entre passado e presente, as 
personagens dirigem-se, uma a uma, à porta que ficava ao fundo da 
sala, restando apenas desses seres seus pertences mais marcantes. 
A narradora-protagonista retorna pela vereda ao carro, deixando 
a casa, que já não tinha mais jardim, trazendo em suas mãos, no 
entanto, a pulseira de ouro de Eduarda em formato de argola, 
que ficara enganchada ao vestido de Laura, mas presa ao pulso da 
prima- imagem da circularidade, da eternidade, como nexo entre 
real e imaginário, elo a ligar passado e presente, como prova de que 
estivera em outro espaço-tempo, como sugere a Flor de Coleridge. A 
infiltração da memória, que leva, de algum modo a protagonista a 
regressar ao seu ‘paraí�so perdido’, permite, portanto, a recuperação 
de certa memória cultural comum às mulheres, por meio da 
desestabilização das categorias de tempo e espaço, caracterí�stica de 
muitas narrativas fantásticas. A irrupção do sobrenatural no mundo 
‘real’ deste conto – no caso, o encontro com os fantasmas, um dos 
temas mais frequentes na literatura fantástica – torna impossí�vel 
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explicar esse mesmo mundo de forma racional, uma vez que o 
objetivo da literatura fantástica é, segundo Roas (2014), questionar 
a possiblidade de um rompimento da realidade empí�rica, na medida 
em que propõe a transgressão das leis que organizam essa mesma 
realidade. Essa transgressão, por sua vez, leva tanto a personagem 
quanto o leitor a perderem sua segurança diante da realidade 
em que vivem, fazendo-os interrogar, cada qual a sua maneira, o 
conhecimento racional, “iluminando uma zona do humano onde a 
razão está condenada a fracassar” (ROAS, 2014, p.32).

Pelas razões expostas, a representação da protagonista 
encerra, portanto, o dilema da mulher que ousou seguir caminhos 
socialmente não determinados, com domí�nio de seus desejos e 
vontades mas que, passado algum tempo, revê essas escolhas com 
culpa e remorso graças à instauração do sobrenatural. Assim sendo, 
a incerteza quanto à percepção da realidade e do próprio eu revela 
em Laura uma mulher repleta de conflitos, para quem a famí�lia e o 
relacionamento homem-mulher ganham novos contornos, como fica 
sugerido pelo olhar diferenciado que ela terá sobre sua relação com 
o próprio Fernando.

E nesses finais em aberto das narrativas “Os dias da cor de 
longe” e “Noturno Amarelo”, revela-se um modo profundamente 
subversivo de ‘vasculhar os interditos’, tanto em seu aspecto 
temático quanto no ní�vel estilí�stico, uma vez que a presença do 
sobrenatural/inexplicável altera a realidade compartilhada pelo 
leitor, postulando a descrição de um fenômeno impossí�vel dentro 
desse sistema, conforme Roas (ROAS: 2014, p. 56). Os dois contos, 
ao problematizarem a realidade, problematizam questões culturais 
e sociais que se revelam comuns às personagens femininas em 
questão, mesmo em contextos diferentes. Tudo isso provoca, no 
leitor, uma única certeza: a recusa às normas que configuram nossa 
realidade traz à tona, por meio da linguagem, na representação 
das protagonistas dos contos em questão, o que é socialmente 
dominador, resgatando fragmentos de uma história de sujeição 
da mulher pelo patriarcado e as tentativas de rompimento com 
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essa estrutura repressora, com Mea e Laura. E revelam, ainda, um 
outro viés do que Borges postulou como a “história da evolução de 
uma ideia”, considerada aqui, de uma perspectiva feminista, como 
pretendeu-se mostrar.
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O mARAviLhOSO E O fANTáSTiCO: LimiTES E 
iNTERSECÇõES Em JORgE LuiS bORgES1

Bruna Dancini Godk2 
Natasha Suelen Ramos de Saboredo3

iNTRODuÇÃO
Integrando parte da geração que precedeu o boom latino-

americano, Jorge Luis Borges tornou-se um dos grandes expoentes 
da literatura fantástica do século XX. Em seu aclamado El libro de 
arena (1998), encontramos contos que ilustram sua criatividade e 
o modo como reinventou a linguagem ficcional. Um exemplar disso 
é o conto El Otro, cuja narrativa inicia com ares de autoficção e a 
linguagem utilizada nos remete à realidade. De iní�cio, o ambiente 
descrito e a atitude do personagem, homônimo do autor, são 
perfeitamente verossí�meis. No entanto, o narrador autodiegético se 
depara com uma versão mais nova de si mesmo. E�  nesse momento 
que a narrativa engendra um ambiente fantástico, no qual as linhas 
do tempo se misturam. Num palimpsesto temporal, as duas versões 
do ficcional Jorge Luis Borges confrontam suas expectativas, 
ideologias e o futuro. O questionamento implí�cito é sobre tal 
encontro ser ou não um sonho. Percebemos aí� a construção da 
hesitação narrativa que caracteriza o fantástico na obra de Todorov 
(1981). Segundo o estudioso búlgaro, o fantástico ocorre quando há 
a hesitação e a dúvida perante um evento que abala a noção empí�rica 
de mundo do personagem, fazendo-o oscilar entre a explicação 

1  O seguinte trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. Rodrigo Vasconcelos Machado, 
docente no programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
2  Mestranda em Estudos Literários no programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
3  Mestranda em Estudos Literários no programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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racional e a sobrenatural. 
Nessa perspectiva, pretendemos analisar tal conto sob a luz 

da teorização do fantástico erigida por Todorov (1981), e da 
aproximação da obra borgiana do realismo mágico por meio de 
crí�ticos como Seymor Menton (1982) e Irlemar Chiampi (1980).

O fANTáSTiCO E O REAL mARAviLhOSO: REfLExõES 
TEóRiCAS

¿El universo, nuestra vida, pertenece al género 
real o al género fantástico?

BORGES, Jorge Luis, 1967.

Quando iniciamos uma pesquisa relacionada à obra borgeana, 
é comum que o fantástico seja o primeiro termo associado. Tal 
associação decorre de diversas situações em que o próprio autor 
afirmou que sua literatura afiliava-se ao gênero. Todavia, Menton 
(1982), em seu estudo intitulado Borges, Magic Realistic, afirma que 
tal colocação é a prova de que as palavras de um autor sobre sua 
própria obra não devem ser levadas totalmente em consideração, 
sem questionamentos (MENTON, 1982, p. 411). Para fundamentar 
tal afirmação, Menton retoma a conceituação de realismo mágico 
e do fantástico. O primeiro teria por caracterí�sticas a simplicidade 
com que os fatos são apresentados, o realismo presente nas 
caracterizações, justaposições improváveis que, no entanto, 
anulam suas possí�veis contradições e, por fim, a realização de um 
acontecimento improvável que impressiona as personagens. Tal 
acontecimento sobrenatural se dá de forma “ilusionista”, como 
os mágicos modernos que fazem a realidade parecer mágica. Já no 
fantástico, o diferencial se dá por meio do intenso uso da imaginação 
lidando com o sobrenatural, o qual é encarado como uma força à 
parte que quebra o paradigma da realidade. 

E�  fundamental relembrar que outra diferença fundamental é 
o fato de o realismo mágico ser um movimento artí�stico gerado 
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por situações histórico-sociais especí�ficas, que se desenvolve 
na América Latina a partir da segunda década do século XX. Tal 
movimento não é, como a literatura fantástica, um gênero, mas 
sim uma confluência de aspectos históricos e culturais que se 
realizam por meio da linguagem realista mágica, como retoma 
Chiampi (1980). Antes mesmo de as Américas fazerem parte dos 
mapas, os ideais sobre uma terra maravilhosa, mágica, já habitavam 
o imaginário coletivo. Obras utópicas desde Platão idealizam 
sociedades paradisí�acas no além-mar. O discurso do maravilhoso 
passa a se desenvolver ainda mais com a descoberta do Novo Mundo. 
As cartas de Caminha e a literatura fundacional de todos os paí�ses 
da América Latina são fortemente marcadas pelo recorrente uso 
do termo maravilhoso, pelo encantamento que a diferença produz, 
pela necessidade de uma linguagem barroca e pela impossibilidade 
descritiva de todo aquele novo universo. A construção do real 
maravilhoso se intensifica com a confluência das sociedades 
africanas e indí�genas, pois nelas os milagres e os rituais eram parte 
do cotidiano. Toda a sociedade é construí�da sem uma separação 
clara entre o sagrado e o profano. Dessa maneira, os acontecimentos 
que poderiam ser considerados sobrenaturais na sociedade 
europeia, no contexto latino americano aparecem como parte do 
cotidiano; são encarados como parte da magia natural do ambiente. 

A partir da perspectiva exposta por Rama (2008), pode-se 
dizer também que as literaturas latino-americanas tentaram não 
se restringir à reprodução dos modelos ibéricos e se rebelaram 
contra o passado colonial, firmando um compromisso quase 
obsessivo com a originalidade e a busca pela representatividade. 
Sendo assim, os paí�ses latino-americanos tentaram se libertar da 
imposição colonial por meio da independência, ou seja, da busca 
pela identidade, originalidade e representatividade latinas. Essa 
busca conduziu a uma diversidade cultural propulsionada por uma 
heterogeneidade étnica, linguí�stica e idiomática, que tinha por 
fim construir uma literatura própria e original. Dessa maneira, a 
atmosfera do continente proporcionou o desenvolvimento de uma 
linguagem própria. A América Latina não poderia ser representada 
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completamente por uma linguagem puramente realista. Todavia, 
também o fantástico abordava, de maneira distinta, as especificidades 
dessa terra. E�  assim que surge um discurso que se reinventa.

Sendo assim, entre as décadas de 1940 e 1955, a renovação 
narrativa hispano-americana se iniciou com uma geração de 
escritores representada por Borges, Carpentier, Asturias, Onetti 
e Lezama Lima e consolida-se com a geração do boom latino-
americano: Julio Cortázar, Bioy Casares, Juan Rulfo, Arguedas, 
Donoso, Fuentes, Gabriel Garcí�a Márques, Cabrera Infante, Manuel 
Puig, Vargas Llosa, Sarduy e etc. Esse novo modelo narrativo rompeu 
com o realismo já envelhecido dos anos 20 e 30, o qual já não 
oferecia suporte para abarcar uma realidade mutante e heterogênea 
como a latino-americana, pois restringia-se à função documental e 
descritiva fundamentada em estereótipos. A ruptura com o esquema 
realista tradicional ocorre a partir de obras como Ficciones (1944), 
de Borges, e Los Pasos Perdidos (1953), de Carpentier

A constante necessidade de adjetivação do novo exigiu o uso 
frequente de uma linguagem barroca, e a mistura entre o real e 
o mágico, entre o particular e o público, entre diversos pontos 
de disjunção, tradicionalmente, exigiu uma linguagem que não 
aceitasse tal princí�pio. A contradição é anulada e figuras opostas se 
encontram em justaposição narrativa.

No mesmo perí�odo em que o Realismo Social é rejeitado pela 
América Latina e o Realismo Mágico é adotado, Borges publica 
suas primeiras obras. Para Menton (1982), é clara a presença dessa 
linguagem nas primeiras obras borgeanas como em Historia universal 
de la infamia. Nos ensaios posteriores, da década de 40, também 
é muito presente a discussão sobre uma linguagem propriamente 
latino-americana. Para o estudioso americano, a prova da possí�vel 
aproximação de Borges do realismo maravilhoso é o constante uso 
do oxí�moro, figura de linguagem que, como descrita acima, justapõe 
figuras que inicialmente seriam excludentes. Em diversos contos o 
autor retoma tal uso, bem como a percepção das personagens de que o 
mundo real seria mais estranho que o sobrenatural. 
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Até agora, retomamos a conceituação do real maravilhoso que, 
na maioria dos teóricos, aparece em confronto com o conceito do 
fantástico. Porém, é necessário também refletirmos acerca da 
produção teórica de tal gênero. Para tanto, recorremos novamente 
à obra O realismo maravilhoso, de Irlemar Chiampi (1980). Calçada 
pela teoria de Todorov, a estudiosa expõe e caracteriza o efeito 
de encantamento no discurso, tecendo uma comparação entre a 
literatura fantástica e o realismo maravilhoso, visto que a primeira 
já foi suficientemente estudada e seus efeitos psicológicos são 
neutralizados no segundo. Embora, segundo a autora, o fantástico 
e o maravilhoso partilhem alguns conceitos genéricos, como 
a problematização da realidade e a crí�tica implí�cita à leitura 
romanesca tradicional, a fantasticidade produz no leitor “uma 
inquietação fí�sica (medo e variantes) através de uma inquietação 
intelectual (dúvidas).” (CHIAMPI, 1980, p. 53). 

O leitor possui uma noção empí�rica do mundo, na qual determinadas 
leis naturais, somadas às convenções sociais e ao bom senso, definem 
o que é aceitável e o que compõe o sistema estável do leitor. A partir 
disso, no fantástico, o leitor hesita entre a explicação racional e a 
sobrenatural, fazendo, em muitos casos, com que essa hesitação torne 
o texto dúbio e conduza o próprio leitor à hesitação. Essa incerteza gera 
um efeito psicológico que produz o temor da falta de sentido perante 
uma situação considerada improvável e inexplicável.

Em relação a isso, Todorov explana em sua obra Introdução à 
Literatura Fantástica (1981) essa ambiguidade presente no fantástico 
que causa hesitação e abala o conhecimento empí�rico do mundo 
do personagem por meio da inserção do elemento sobrenatural: 
Realidade ou sonho? Verdade ou ilusão? (TODOROV, 1981, p. 15). 
Segundo o teórico búlgaro, a partir do momento em que se opta entre 
uma das alternativas e abandona-se o terreno da incerteza, perde-se 
o elemento fantástico e parte-se para o estranho ou o maravilhoso 
(gêneros que possuem o fantástico como intermediário):
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Chegamos assim ao coração do fantástico. Em 
um mundo que é o nosso, que conhecemos, 
sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz 
um acontecimento impossível de explicar 
pelas leis desse mesmo mundo familiar. Quem 
percebe o acontecimento deve optar por uma 
das duas soluções possíveis: ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, de um produto de 
imaginação, e as leis do mundo seguem sendo 
o que são, ou o acontecimento se produziu 
realmente, é parte integrante da realidade, e 
então esta realidade está regida por leis que 
desconhecemos. Ou o diabo é uma ilusão, um 
ser imaginário, ou existe realmente, como 
outros seres, com a diferença de que rara vez 
o encontra. (TODOROV, 1981, p.15)

Geralmente essa vacilação não está apenas na personagem, 
mas também no leitor (o que depende de sua integração ao mundo 
da personagem, da sua percepção do relato e identificação com 
esse). Todorov (1981) ainda critica a caracterização do gênero 
fantástico apenas pelo efeito que ele possa causar no leitor (medo/
estranhamento), pois além de reduzir o gênero ao efeito emocional 
causado no leitor, nem sempre os textos literários desse gênero 
trazem/ocasionam essas sensações. Sendo assim, o autor indica 
como uma caracterí�stica inerente ao gênero a ambiguidade do 
relato, que garante essa vacilação entre realidade e imaginação (que 
perpassa os aspectos semânticos, sintáticos e pragmáticos da obra).

Discutimos, até agora, duas perspectivas teóricas: a do realismo 
maravilhoso e a do fantástico. Fica claro, por meio de tal reflexão, 
de que maneira os conceitos podem se confundir e as intersecções 
inegáveis presentes entre os dois. Como proposto inicialmente, para 
ilustrar tal discussão iremos analisar o conto El Otro (2014), com 
vista às duas perspectivas.
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O fANTáSTiCO NO CONTO El OtrO
Em fevereiro de 1969, em Cambridge, o narrador autodiegético 

Jorge Luí�s Borges se encontra com uma versão mais jovem de si mesmo 
em um banco de praça. Num primeiro momento, o reconhecimento 
não se dá. No entanto, ao ouvir uma canção conhecida e não tão 
comum ser assobiada pelo jovem, a versão mais velha de Borges se 
reconhece no outro. Há então o questionamento sobre a realidade do 
encontro e a atmosfera realista afasta a possibilidade para o campo 
do sonho (principalmente porque a versão mais jovem se encontra 
em Genebra, no ano de 1918). As duas versões conversam e discutem 
suas expectativas, além de iniciarem um diálogo casual sobre o que 
está acontecendo em suas respectivas vidas, ou seja, conversam sobre 
acontecimentos passados e futuros naquele presente compartilhado. 
Por fim, decidem confrontar a possibilidade do sonho por meio de uma 
prova real, um segundo encontro. Contudo, nenhuma das versões vai 
ao local no outro dia. Assim, o conto se encerra sem finalizar a dúvida 
entre o real e o oní�rico.

Na conferência La Literatura Fantástica, realizada na inauguração 
do ciclo cultural de 1967 da Escola Camillo y Adriano Olivetti, 
Borges, que costumava classificar sua obra como fantástica, discorre 
sobre alguns temas recorrentes no gênero, como a metamorfose, 
a transformação, a confusão entre sonho e realidade, o homem 
invisí�vel, os jogos com o tempo, as ações paralelas que acontecem 
simultaneamente e, claro, a aparição do duplo na literatura. 

A princí�pio, iremos nos ater ao tema do duplo. Para expor esse 
tema, Borges traz as referências mitológicas do fetch (buscar), na 
Escócia, e da popular lenda germânica do döppelgänger (réplica 
ambulante), cujas histórias revelam uma criatura fantástica que 
assume a forma idêntica de um determinado indiví�duo, fí�sica 
e psicologicamente. Essa projeção do outro, segundo a lenda, é 
encarada como um presságio de morte (a cópia nada mais seria do 
que a projeção da alma da pessoa), uma versão obscura do indiví�duo 
ou, de um prisma mais positivo, como um conselheiro. Dentro 
dessa perspectiva, o autor argentino explora em sua conferência 
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a aparição do duplo na literatura por meio das obras O Retrato de 
Dorian Gray (Oscar Wilde) e William Wilson (Edgar Allan Poe). Além 
disso, El Otro não é o único conto em que Borges trabalha com essa 
temática do diálogo interno formado entre o eu e o outro.

Na perspectiva da psicologia analí�tica, o duplo constitui duas 
imagens/dois lados de um mesmo indiví�duo. Por muito tempo, 
cientistas e filósofos negaram a existência do inconsciente, pois 
alegavam que isso implicaria em aceitar a existência de duas 
personalidades dentro do mesmo indiví�duo, o que era visto, até 
o final do século XIX, como traço da loucura. Entretanto, Jung 
(2010) apresenta essa divisão da psique como absolutamente 
normal. A personalidade se constitui a partir do consciente (a 
imagem construí�da e apresentada à sociedade) e do inconsciente 
(geralmente a parte da personalidade que a pessoa nega em si 
mesma ou não reconhece). Dessa maneira, Jung (2008) define esses 
arquétipos como persona (consciente) e sombra (inconsciente), cuja 
análise caracteriza a busca do indiví�duo pela sua própria identidade. 

Dessa maneira, no conto El Otro temos esse encontro do consciente 
com o inconsciente, cuja relação proporciona um diálogo interno 
e uma experiência mí�stica. Essa explicação do duplo sob o viés 
psicológico também nos conduz ao terreno incerto da psique que é 
o inconsciente, responsável pelos sonhos e, no caso do conto, pela 
incerteza do narrador: é apenas um sonho, uma projeção da mente, 
ou é algo real? Esse terreno do sonho é abordado por Borges, em sua 
conferência, por meio de uma história chinesa do século V, na qual 
“Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabia al despertar si era 
un hombre que habí�a soñado ser uma mariposa o una mariposa que 
ahora soñaba ser un hombre”. (BORGES, 1967, p. 8). Borges atribui 
à mariposa, nessa história, o caráter oní�rico pertencente à vida, 
devido à sua fragilidade. O conto El Otro se desenvolve basicamente 
fundamentado nessa dúvida inicial do narrador entre a realidade e o 
sonho, entre o ter sonhado e o ter sido sonhado pelo outro.

Já o encontro do jovem com o mais velho tanto pode fazer 
referência ao presságio da morte, visto que o narrador-personagem 
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acredita já estar no fim da vida, quanto ao fato de a velhice 
apresentar sabedoria e, dessa forma, uma “imagem imperfeita da 
imortalidade.” (BITTENCOURT, 2010, p. 12). Além disso, assim 
como o Borges jovem pode ser um presságio da morte para o mais 
velho, o mais velho pode ser o seu conselheiro, visto a ligação entre 
a velhice e a sabedoria, como mencionado anteriormente. Dessa 
maneira, encontramos no texto a aparição do elemento sobrenatural 
döppelgänger. 

Além da associação que algumas culturas fazem entre psique 
e alma, os arquétipos estão ligados às etapas da vida, dentre elas 
a morte. A experiência arquetí�pica faz o indiví�duo se voltar para 
dentro, pois “a psique é a experiência interior do corpo humano”. 
(CAMPBELL, 2009, p. 53). Visto que os mitos são uma das formas 
de se proporcionar diálogo interno e experiências relacionadas à 
espiritualidade humana, o mito do döppelgänger é uma das melhores 
maneiras de ilustrar esse diálogo do indiví�duo consigo mesmo em 
busca de conhecimentos sobre si mesmo. Todorov (1981) caracteriza 
como uma das maiores superstições a separação do corpo e do 
espí�rito, algo diretamente ligado ao pensamento mí�tico e cuja 
indistinção conduz ao fantástico:

Esta lei, que encontramos na base de todas 
as deformações provocadas pelo fantástico 
dentro de nossa rede de temas, tem algumas 
conseqüências imediatas. Desta maneira, 
é possível generalizar o fenômeno da 
metamorfose e dizer que uma pessoa poderá 
multiplicar-se facilmente. Todos nos sentimos 
como várias pessoas: neste caso, a impressão 
terá que encarnar-se no plano da realidade 
física. A deusa que se dirige ao narrador de 
Aurelia afirma o seguinte: “Sou a mesma que 
Maria, mesma que sua mãe, a mesma também 
que todas as formas que sempre amaste” 
(pág. 299). Em outra oportunidade, Nerval 
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escreve: “Uma idéia terrível me sobressaltou: 
‘O homem é duplo’, disse-me”. “Sinto dois 
homens em mim, escreveu um Pai da Igreja. 
(...) Em todo homem há um espectador e um 
ator, que fala e o que responde” (pág. 277). 
Tomada literalmente, a multiplicação da 
personalidade é uma conseqüência imediata 
do possível passo entre matéria e espírito: 
a gente é várias pessoas mentalmente, e se 
converte em várias pessoas fisicamente. 
(TODOROV, 1981, P. 62)

Todorov (1981) ainda divide os temas do fantástico em temas 
do eu e temas do você. Aqui é importante ressaltar os temas do 
eu, nos quais encontramos as relações do homem com o mundo. 
Dentro desses temas estão o pandeterminismo e a metamorfose, 
caracterizados pela ruptura entre a matéria e o espí�rito (o que 
simbolizava uma das primeiras caracterí�sticas da loucura no século 
XIX, como Jung ressalta em sua obra ao explanar de que maneira 
se estrutura a psique). O pandeterminismo caracteriza um ní�vel 
extremamente abstrato, o limite entre o fí�sico e o mental (a matéria 
e o espí�rito, a coisa e a palavra), o que nos conduz novamente à lenda 
do döppelgänger, que também proporciona o encontro do indiví�duo 
com o seu duplo por meio do encontro do corpo com o espí�rito.

Além do elemento sobrenatural döppelgänger e do narrador em 
primeira pessoa, encontramos no conto um jogo com o tempo e o 
espaço: os dois Borges estão sentados, aparentemente, no mesmo 
banco, mas um se encontra em Genebra, em 1918, e o outro em 
Cambridge, em 1969, ou seja, eles estão em tempos e espaços diferentes, 
ao mesmo tempo em que compartilham entre si um presente paralelo 
que os coloca no mesmo lugar – desconstruindo a noção empí�rica de 
mundo dos dois Borges. O Borges mais velho, em seu diálogo com o 
mais novo, tenta convencê-lo de que os dois são a mesma pessoa e 
que aquele é um encontro real, enquanto o mais jovem opta por uma 
explicação racional calcada no mundo dos sonhos:



62<< sumário

— Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas 
que no puede saber um desconocido. En casa hay un 
mate de plata con un pie de serpientes, que trajo del 
Perú nuestro bisabuelo. (...)No he olvidado tampoco 
un atardecer en um primer piso de la Plaza Dubourg.

—Dufour — corrigió.

—Está bien. Dufour. ¿Te basta con todo eso?

—No — respondió —. Esas pruebas no 
prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es 
natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo 
prolijo es del todo vano. (BORGES, 1998, p.4)

Já em relação à frase de Heráclito “nadie baja dos veces al 
mismo rio” (BORGES, 1967, p. 8), mencionada por Borges tanto 
em sua conferência quanto por uma alusão feita no próprio 
conto, observamos uma metáfora que ilustra a fluidez do rio e sua 
constante metamorfose. Primeiramente, devemos lembrar que o 
duplo aparece no conto não como uma réplica idêntica, e sim como 
uma versão mais nova do narrador. Cada um está em frente a um rio 
diferente (rio Charles e rio Ródano), em tempos diferentes e lugares 
diferentes, mas compartilham um estranho presente paralelo. Tal 
como o rio, a vida de Borges flui, de maneira que, embora haja uma 
essência que ligue os dois personagens por serem a mesma pessoa, 
a fluidez e o amadurecimento da vida os tornam, de determinada 
forma, pessoas diferentes, pois “nadie baja dos veces al mismo rí�o, 
porque el rí�o es otro, porque las gotas de agua ya no son las mismas. 
Luego, con un principio de horror, sentimos que nosotros somos 
el rí�o; que nosotros, hechos de tiempo, somos tan fluidos y tan 
inconstantes como el rí�o.” (BORGES, 1967, p.8)

Essa oscilação na busca por uma explicação é uma das 
caracterí�sticas que poderia, inicialmente, classificar o conto apenas 
como fantástico, juntamente com o narrador-personagem, visto 
que a narrativa em primeira pessoa traz apenas um ponto de vista 
e torna a possibilidade de afirmação do que aconteceu ainda mais 
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incerta e sombria– ou seja, a ambiguidade, por meio da modelização, 
estende-se ao campo sintático, como podemos perceber no seguinte 
trecho: “El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de 
Boston, en Cambridge. No lo escribí� inmediatamente porque mi 
primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón.” (BORGES, 
1998, p.3). Como afirma Todorov (1981), o narrador-personagem 
pode ser mentiroso ou equivocado, visto que é o ponto de vista 
de um personagem sobre os fatos. Esse elemento acaba sendo a 
forma mais direta de se penetrar o fantástico, pois eleva o status 
ambí�guo da narrativa. Além disso, a narração do Borges mais 
velho se organiza de maneira linear, algo que pende mais para a 
realidade do que para o sonho, visto que, após o indiví�duo acordar, 
sobram apenas fragmentos do sonho, tornando difí�cil o seu relato 
completo e organizado (e sua lembrança se torna ainda mais confusa 
com o passar do tempo). Por outro lado, o Borges mais jovem 
aparentemente acredita ter sonhado, pois se prende ao detalhe da 
nota do dólar e, consequentemente, acaba esquecendo o sonho, o 
que justifica o porquê de o mais velho não se lembrar do encontro 
com o seu eu mais velho quando ainda era jovem. Contudo, como 
será exposto na próxima seção, essa análise do conto é ainda mais 
complexa, pois a heterogeneidade da obra permite que a análise se 
estenda ao campo do realismo maravilhoso.

El OtrO E O REALiSmO mARAviLhOSO
Analisamos na seção anterior o conto El Otro segundo a 

perspectiva do fantástico, essa defendida pelo autor. Todavia, 
como mencionamos no iní�cio desse estudo, não podemos tomar 
sem ressalvas a voz do autor como autoridade sobre o texto. Tendo 
isso em vista, bem como os levantamentos de Menton (1982), 
analisaremos alguns sinais que atestam a heterogeneidade desse 
texto, diferindo de padrões tradicionais tanto do fantástico quanto 
do real maravilhoso.

Inicialmente, a linguagem borgeana nos chamou a atenção. O 
discurso que abarca a caminhada inicial, o relato do encontro com 
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seu outro e todo o processo é o mesmo. Apesar da dúvida para 
estabelecer a conexão com a realidade, a personagem não depreende 
muito empenho para decifrar tal mistério, pois não há uma quebra 
da realidade tão clara.

Há a construção da realidade como a conhecemos, conexão 
com o tempo, espaços reais, fatos históricos. Dessa forma, o autor 
autodiegético constrói a verossimilhança necessária ao realismo. 
Contudo, um acontecimento como um encontro com outra versão 
de si mesmo poderia representar uma disjunção com tal realidade 
verossimilhante, porém, com o mantimento do tom discursivo, 
as duas formas são justapostas e o oxí�moro da situação é anulado. 
Segundo Chiampi (1980), tal construção é uma das caracterí�sticas 
mais fortes do realismo maravilhoso. Essa naturalização do 
maravilhoso faz parte do entorno cultural latino-americano, 
entorno esse compartilhado por Borges, apesar de sua longa 
residência na Suí�ça. 

“Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, 
como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar 
con los ojos y respirar”. (BORGES, 1998, p.3) Nessa fala, percebemos 
a justaposição à qual nos referimos. O narrador coloca em mesmo 
ní�vel o sonho ou acontecimento fantástico que ocorre com o fato 
de aceitarmos o universo, o olhar e nossa respiração. Em outras 
passagens, ainda percebemos tal operação se repetindo, a mesma 
conversa que discute a natureza daquele encontro também discorre 
acerca de fatos cotidianos, ou históricos, e o estranhamento que se 
dá é em relação, por exemplo, o esquecimento do eu mais velho de 
uma obra de Dostoiévski que, para o mais novo, seria uma blasfêmia.

Nas linhas finais do conto, o narrador afirma “Respondí� que lo 
sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador” (BORGES, 
1998, p.8). Com essa fala, podemos reafirmar essa naturalidade com 
que o maravilhoso se adapta à realidade e vice-versa. A disjunção 
não se dá, pois o fantástico faz parte do real.

Outro ponto a ser observado é o próprio encontro entre uma 
personagem e outra versão de si. Apesar da possí�vel interpretação 
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fantástica, podemos nos lembrar da obra de maior referência do 
realismo maravilhoso, Cien Años de Soledad (1967), de Gabriel 
Garcí�a Márquez. Nessa obra, diversas gerações de uma famí�lia são 
retratadas. As personagens, apesar de diferentes, repetem-se em 
seus nomes, caracterí�sticas fí�sicas, personalidade. Já no fim da obra, 
U� rsula, a centenária matrona da famí�lia, chega à conclusão de que o 
tempo é um cí�rculo e os acontecimentos e as pessoas em sua famí�lia 
estavam se repetindo. Quando observamos tal colocação, podemos 
analisar o encontro do duplo borgeano de maneira diferente. De 
iní�cio, antes do encontro, o narrador relembra o tempo e Heráclito, 
cuja filosofia defende que não é possí�vel passar duas vezes pelo 
mesmo rio, pois tanto o ser quanto o rio já não seriam os mesmos. 
Entretanto, logo em seguida, o narrador afirma ter a impressão 
de já ter vivido aquele momento (BORGES, 1998, p.3). E�  com essa 
colocação que se inicia o relato sobre o encontro com uma segunda 
versão, porém essas duas colocações acabam se contradizendo. 
Como seria possí�vel viver o mesmo momento se não é possí�vel 
passar duas vezes pelo mesmo rio? Contudo, essa contradição é 
anulada pelo próprio discurso. Não há estranhamento frente à tal 
justaposição e, dessa forma, o oxí�moro é desfeito.

Por fim, um terceiro fator que gostarí�amos de apontar 
é a recorrência de marcações espaço-temporais. Parte da 
caracterização da literatura fantástica é o desprendimento da 
realidade. O fantástico completo, muitas vezes, se passa em 
universos paralelos que não estabelecem grandes ligações entre o 
real e o relato. E�  comum encontrarmos a marcação temporal com 
“Certa vez” ou “Há muito tempo”. Todavia, o narrador do conto 
El otro nos revela: “El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, 
al norte de Boston, en Cambridge” (BORGES, 1998, p.2). Há, além 
dessa marcação, referência a prédios, praças e rios conhecidos. 
Percebemos nesse movimento algo comum ao realismo maravilhoso: 
a localização na realidade. Apesar de o maravilhoso acontecer, seu 
entorno é o real, o verossimilhante, como afirmado inicialmente.
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CONCLuSÃO
Iniciamos tal estudo tendo em vista uma contestação da 

recorrente autoridade borgeana sobre sua obra. Tivemos como 
motivação o fato de que, apesar de muito consciente de sua obra, 
Borges não abarcou seus diversos aspectos, um deles discutido por 
Menton (1982) – a pertinência de uma análise real maravilhosa 
da narrativa borgeana. Tendo isso em vista, levantamos aspectos 
teóricos que sustentaram a dupla leitura do conto El Otro (1998), de 
Jorge Luí�s Borges.

Quanto ao fantástico, levantamos a teoria desenvolvida por 
Todorov (1981) e Chiampi (1980). Nessa vertente, destacam-se 
a aparição do elemento sobrenatural caracterizado pelo duplo, a 
união de tempo e espaços diferentes e o discurso articulado por um 
narrador em primeira pessoa. Esse último conduz a uma situação 
ambí�gua e incerta que oscila entre o real e o oní�rico.

Em contrapartida, a caracterí�stica que se sobressai com o real 
maravilhoso, o qual explanado a partir das obras de Menton (1982) 
e Chiampi (1980), é a justaposição da realidade com o maravilhoso. 
O tom discursivo se mantém nos dois tipos de relato. A disjunção 
é anulada pela naturalização do que seria maravilhoso, apesar da 
ambiguidade proposta pelo fantástico. Isto é possí�vel tendo em 
vista o entorno cultural em que o ritual e o mágico fazem parte do 
cotidiano. Tal caracterí�stica pode ser amplamente identificada com 
o conto analisado, como apontado anteriormente, principalmente 
devido ao mantimento do tom discursivo, bem como das marcações 
temporais. Além disso, embora a organização sintática do narrador 
em primeira pessoa contribua para instaurar a incerteza, a forma 
como o relato é organizado, pendendo para a memória e não para 
o sonho, revela-nos um evento que, para o narrador, pende para o 
real, enquanto o sonho acaba sendo a escolha do Borges mais jovem. 
Independente disso, cada Borges opta por uma das explicações, algo 
que, aparentemente, quebra o efeito de fantasticidade (o que nos 
leva novamente ao relato escrito em primeira pessoa, tornando a 
análise cí�clica e impossí�vel de encaixar em qualquer molde).
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Com essas duas vertentes analí�ticas, pudemos chegar a uma 
conclusão já esperada inicialmente: com o ní�vel de complexidade 
narrativa desenvolvido na obra borgeana, seria impossí�vel encaixar 
toda sua obra numa escola literária. Não há um molde pronto e, 
bem por isso, as caracterí�sticas podem ser analisadas por meio de 
diversas perspectivas. Sendo assim, como afirma Chiampi (1980), 
a obra borgeana pode ser vista como uma literatura fantástica 
não-ortodoxa. Acreditamos que, por meio desse estudo, pudemos 
cumprir com o objetivo de confrontar a voz de autoridade borgeana 
sobre sua própria obra, abrindo possibilidades para outros estudos.
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ENTRE A fiCÇÃO E A REALiDADE: O iNSóLiTO 
nos pseUdodocUmentários – o discUrso 

fANTáSTiCO Em DiStritO 9 DE NEiLL 
bLOmkAmP E rEcifE friO DE kLEbER 

mENDONÇA fiLhO

Daniel Leite ALMEIDA1*

iNTRODuÇÃO
Os filmes Recife Frio, do brasileiro Kleber Mendonça Filho 

e Distrito 9, do sul-africano Neill Blomkamp são produções de 
ficção cientí�fica que apropriam de elementos fí�lmicos do gênero 
documentário para dar autoridade ao discurso fantástico. De fato, 
ao utilizar uma narrativa própria do gênero documental, cria-
se uma excitação no espectador que deverá aceitar os fenômenos 
apresentados como real ou não, uma vez que o uso de uma 
linguagem especí�fica desse gênero realça a verossimilhança por 
mais absurdo que possa parecer-lhe o referente.   No entanto, 
essa verossimilhança não se limita apenas à linguagem, ao uso 
de imagens, ou às escolhas dos caminhos narrativos por seus 
realizadores. Outro elemento que contribui para o aspecto 
verossí�mil desses filmes trata-se dos discursos/temáticas 
trabalhados nessas produções: temas que discutem o homem e 
a sociedade contemporânea, além de suas relações com o outro, 
construindo metáforas que refletem o mundo real. Neste trabalho, 
investiga-se a dualidade entre a ficção e realidade dentro do 
fantástico, no documentário, e ainda, no pseudodocumentário, 
para, em seguida, analisar o discurso dos filmes já citados, 

1 * Graduado em Letras – Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas e 
graduando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia.
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numa perspectiva alegórica, que considera o fantástico como 
representação do próprio mundo, levando em conta fatores 
socioculturais e históricos. E�  importante ressaltar que muitos 
grupos de pesquisa tem se voltado para o fantástico com o intuito 
de estudá-lo, mas há poucas pesquisas e teorias que trabalham a 
alegoria desses discursos, relacionando as metáforas com elementos 
extratextuais, e aqui fazemos uma tentativa de elencar essas 
questões, que, a nosso ver, carece de mais investigação. Por esse 
motivo, consideramos importantes as discussões e contribuições 
deste estudo para as investigações acerca do fantástico.

docUmentário: realidade encenada?
O documentário, por si, é um gênero que problematiza a relação 

entre ficção e realidade. Se por um lado, busca-se em filmes 
documentais uma verdade verossí�mil, por outro, para se apresentar 
tal verdade, muitas vezes se recorre à encenação. Da-Rin diz que:

Ao contrário de um testemunho mecânico 
dos acontecimentos, o documento é sempre 
o produto de um processo de manipulação, 
envolvendo a cada passo um leque de 
alternativas metodológicas e técnicas, que 
afinal são opções estéticas.  (DA-RIN, 2004, 
p. 157)

Nesse sentido, o documentário, assim como no cinema de ficção, 
tem uma linguagem que parte de um determinado ponto de vista do 
seu realizador, que, para construí�-lo, recorre a elementos fí�lmicos 
da montagem. Assim sendo, tem-se discutido quais elementos 
diferenciam os filmes documentários dos de ficção. Numa análise 
menos aprofundada das vertentes teóricas que estudam o gênero 
documental, já se percebe uma divergência de cada teoria. Brasil 
(2011) faz um panorama geral de alguns dos principais teóricos 
do documentário, no primeiro capí�tulo “Ficção, documentário 
ou hibridismo explí�cito” da sua tese. A autora apresenta as ideias 
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principais de Grierson, Metz, Vertov, Nichols, e Carroll, e aqui 
fazemos um rápido panorama para pensarmos um pouco a linha que 
separa a ficção do documentário.

Para Grierson, por exemplo, os princí�pios que regem o 
documentário estariam relacionados ao de “viver a cena e a história 
de vida” e o de valorizar e tomar como matéria prima a cena original 
e o ator original/nativo. O teórico defende que o cineasta não deve 
se dedicar simultaneamente para o documentário e para o cinema 
de estúdio, uma vez que o primeiro é movido por ideais. Grierson 
vai dizer que o documentário é um tratamento criativo da realidade, 
ou seja: no documentário é apresentado um problema, e a solução 
governamental para o mesmo.

Metz defende que “todo filme é um filme de ficção”, e que a 
matéria-prima do cinema é a realidade ou o modo em que os filmes 
reproduzem significados. Os códigos se organizam de acordo com o 
grau de generalidade, ou seja: cada gênero fí�lmico possui um código 
especí�fico, ainda que seja tudo ficção. Vertov, que foi um dos principais 
nomes do cinema soviético e que trazia a ideia de um “cinema-olho”, 
teve forte influência para a constituição do documentário como 
gênero, e entre suas inovações, introduziu no cinema, pela primeira 
vez, a entrevista direta (hoje, muito utilizado nos documentários, 
e inclusive nos pseudodocumentários, como observado nos dois 
filmes analisados: Distrito 9 e Recife Frio. No primeiro, personagens 
principais e profissionais de posição de destaque concede entrevista 
para remontar a criação do distrito/abrigo dos visitantes aliení�genas, 
e o segundo, que começa como se fosse uma matéria para um 
programa televisivo, utiliza entrevistas diretas entre moradores da 
cidade de Recife, que comentam o impacto social causado pelo frio 
repentino. Importante considerar que em Recife Frio há a voz em off, 
o que dá a sensação de onisciência, também caracterí�stica comum aos 
filmes documentários).

Bill Nichols, importante teórico do documentário 
contemporâneo, diferencia os tipos de documentários sendo:

1) Poético (utiliza o mundo histórico, modifica o cotidiano 
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utilizando padrões abstratos da forma, associações visuais, etc. Daí� 
vem o nome de documentário poético);

2) Expositivo (uma voz que fala diretamente ao espectador – 
onisciente –. O narrador é audí�vel e jamais aparece. Compartilha 
algumas semelhanças com o noticiário televisivo. O filme Recife Frio 
apresenta certa influência desse tipo de documentário, uma vez 
que ele se constrói como se fosse uma matéria de televisão e há a 
presença da voz em off);

3) Participativo ou interativo (o cineasta se envolve mais 
diretamente com o tema, sem colocar suas impressões pessoais, 
mas fazendo com que o espectador se veja no lugar daquele que está 
sendo retratado. Ele se torna um ator social);

4) Observativo (posição voyer do diretor, que dá a impressão de 
que só observa o objeto retratado. Dá a impressão de que se observa 
a vida no exato momento em que acontece);

5) Reflexivo (que faz com que o espectador perceba o 
documentário como uma construção ou representação, 
convencendo-o da veracidade da própria representação – há um 
rompimento com as concepções realistas);

6) Performático (subjetividade e afetividade. Restaura uma 
sensação de magnitude aquilo que é concreto e especí�fico, 
baseando-se em sujeitos que tenham essa especificidade, como por 
exemplo, o próprio cineasta).

Nichols centraliza a importância da “ética” no fazer cinema e 
na crí�tica do mesmo, o que, para ele, só é feito no documentário 
interativo e reflexivo, por expor o ponto de partida do realizador e 
as suas intenções.

Nöel Carroll amplia o conceito de Grierson, que, segundo ele, 
lutava contra a ideia de que o cinema era uma reprodução submissa 
ao filmado – pelo contrário, a produção fí�lmica daria à realidade um 
tratamento criativo.

Percebe-se, portanto, uma problemática ao se pensar a relação 
que há entre a realidade e a ficção nos filmes documentários. 
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Considerando que o discurso é ideológico (seja discurso fí�lmico, 
linguí�stico, literário, etc), como se apresentam essas ideologias sem 
se descontruir a verossimilhança nos filmes documentários?

O documentário contemporâneo tenta, se não desconstruir a 
visão do documentário clássico, pelo menos problematizar ainda 
mais suas conversões fí�lmicas, demonstrando claramente aos 
espectadores de que se trata de uma produção que passou por 
um processo de montagem e de que se trata de um ponto de vista 
que não é absoluto – colocando à luz os discursos embutidos e 
mostrando que aquela verdade apresentada não é uma totalidade, e 
muitas vezes é uma verdade construí�da.

O iNSóLiTO NOS PSEuDODOCumENTáRiOS: 
vEROSSimiLhANÇA fiCCiONAL

O insólito se constitui dentro do fantástico como o elemento 
essencial para a construção do discurso/gênero. No entanto, 
para se pensar nesse elemento, é preciso refletir as noções de 
verossimilhança e ficcionalidade. Brasil diz que:

[...] o cinema tem o poder de transformar 
objetos, pessoas e narrativa em ausentes 
no tempo e no espaço. É possível pensar 
que todo filme de “ficção” ou “documental” 
representa o irreal no sentido de que aquilo 
que vemos na tela é justamente o ausente 
(BRASIL, 2011, p. 20)

 Se por um lado, discute-se a dualidade entre ficção e realidade 
dentro dos documentários, por outro, essa discussão também se 
mostra presente nos estudos acerca do fantástico. 

Longe de conduzir quer à mera reprodução << 
figurativa >>, << fotográfica >>, , procurando 
levar a que a acção que cauciona pareça (e 
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seja considerada sem resistência) algo que de 
facto não é. (FURTADO, 1980, p. 45)

Tomando o conceito de Furtado, podemos dizer que o fantástico 
(assim como no documentário) faz uso da realidade para dissimulá-
la, reconstruí�-la. Assim, a verossimilhança da narrativa torna-se 
aquilo que o autor denomina de “falsidade verosí�mil”, cujo objetivo 
é construir uma ambiguidade no discurso (não se sabe de fato 
o que é real e o que não é, uma vez que se constrói mais de uma 
possibilidade), e, consequentemente uma hesitação do leitor diante 
daquilo que lhe é apresentado. Roas (2014) diz que:

[...] a narrativa fantástica [...] mantém desde 
as suas origens um constante debate com o 
real extratextual: seu objetivo primordial foi 
e é refletir sobre a realidade e seus limites, 
sobre nosso conhecimento em relação a 
ela, e sobre a validade das ferramentas 
que desenvolvemos para compreendê-la e 
representá-la. (ROAS, 2014, p. 89)

A presença do insólito no discurso não é apenas uma forma 
de confrontar a realidade conduzindo a narrativa para uma 
possibilidade meta-empí�rica. Pelo contrário, o insólito é que se vê 
confrontado pela realidade, e esse confronto não o deixa revelar-
se como sobrenatural, ou, como muitos teóricos preferem chamar, 
extranatural. Garcia (2012) fala sobre a presença do insólito em 
diferentes gêneros narrativos:

O termo insólito aparece, por vezes, 
significando uma categoria ficcional comum 
a variados gêneros literários, sendo, desse 
modo, um aspecto intrínseco às estratégias 
de construção narrativa presentes na 
produção ficcional [...] de uma infinidade 
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de gêneros ou subgêneros híbridos em que 
a irrupção do inesperado, imprevisível, 
incomum seja marca distintiva, como só 
acontecer com grande parcela da literatura 
gótica – em sentido lato -, terrorífica, 
horrorífica, policial, de mistério, de ficção-
científica [...]. (GARCIA, 2012, p. 14)

O insólito tem sido frequente em um gênero fí�lmico que 
surgiu recentemente: o pseudodocumentário - filmes fictí�cios 
que fazem uso da linguagem especí�fica do gênero documentário 
para a construção de suas narrativas. Se no documentário, a 
dualidade entre a realidade e a ficção nos faz refletir até que ponto 
a realidade apresentada é uma verdade absoluta e não construí�da, 
no pseudodocumentário, o caminho é inverso: questionamos 
se o insólito não seria, de alguma maneira, possí�vel; se a ficção, 
na verdade, não esconderia uma verdade real. O empréstimo da 
linguagem do documentário para uma produção fictí�cia daria uma 
autoridade ao discurso fantástico, como veremos mais adiante. 

O fANTáSTiCO ALEgóRiCO: AS mETáfORAS DE DiStritO 9 E 
rEcifE friO

Para seguirmos na tentativa de analisar os discursos fantásticos 
de cada um dos filmes, bem como as metáforas embutidas nesses 
discursos, é interessante pensar o conceito de alegoria.  Segundo o 
dicionário Aurélio, alegoria é a “exposição de um pensamento sob 
forma figurada” e também “Ficção que representa uma coisa para 
dar ideia de outra” ou ainda “Sequência de metáforas que significam 
uma coisa nas palavras e outra no sentido”.

Todorov diz que “[...] a alegoria implica na existência de pelo 
menos dois sentidos para as mesmas palavras” (TODOROV, 2008, 
p. 71) e que o duplo sentido não dependeria da interpretação de 
qualquer leitor. O extremismo do autor desconsidera a alegoria pura 
como fazendo parte do gênero fantástico, uma vez que, a alegoria faz 
com que o segundo sentido (metafórico) se afirme em detrimento 
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do primeiro (narrativo) e isso desconstruiria a ambiguidade. No 
entanto, ao observarmos os textos que apresentam um discurso 
fantástico, é complicado não considerar as possibilidades alegóricas 
presentes nesses textos, uma vez que partimos da ideia de que todo 
texto é um produto social, e como tal, reflete valores, ideologias. 
Ou seja: sendo o fantástico um discurso textual, e sendo o texto um 
produto social, é difí�cil imaginá-lo neutro, sem apresentar elementos 
que revelem questões socioculturais – e essas questões seria a 
alegoria dos textos.

Célia Magalhães aproxima seus estudos a essa perspectiva em 
seu livro “Os Monstros e a Questão Racial na Narrativa Modernista 
Brasileira”, considerando elementos textuais como alegoria de 
questões extratextuais. Na narrativa fantástica, o monstro seria 
uma metáfora de uma “preocupação nacional, com questões raciais, 
com a questão da colonização e do nacionalismo” (MAGALHA� ES, 
2003, p. 97), como afirma Cohen:

O monstro nasce [...] como a corporificação de 
um certo momento cultural — de uma época, 
de um sentimento e de um lugar. O corpo 
do monstro incorpora — de modo bastante 
literal — medo, desejo, ansiedade e fantasia 
(ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma 
vida e uma estranha independência. O corpo 
monstruoso é pura cultura. Um constructo e 
uma projeção, o monstro existe apenas para 
ser lido: o monstrum é, etimologicamente, 
“aquele que revela”, “aquele que adverte”, 
um glifo em busca de um hierofante. Como 
uma letra na página, o monstro significa algo 
diferente dele: é sempre um deslocamento; ele 
habita, sempre, o intervalo entre o momento 
da convulsão que o criou e o momento no 
qual ele é recebido — para nascer outra vez. 
(COHEN, 2000, p. 26-27)
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A relação entre a narrativa fantástica e as questões históricas, 
sociais e culturais está presente em dois momentos durante a 
realização da narrativa: no contexto situacional do momento de 
produção e no contexto textual. No contexto situacional, vale 
observar que há uma relação do texto produzido com o contexto 
histórico e situacional em que o texto e o autor estão inseridos. 
Nesse sentido, o fantástico varia de acordo com a época, como 
afirma Bessière:

O relato fantástico utiliza marcos sócio-
culturais e formas de compreensão que 
definem os domínios do natural e do 
sobrenatural, do banal e do estranho, não 
para concluir com alguma certeza metafísica, 
mas para organizar o confronto entre os 
elementos de uma civilização relativos aos 
fenômenos que escapam à economia do real 
e do surreal, cuja concepção varia conforme 
a época. (BESSIÈRE, 1974, p. 3)

Furtado (2012) reafirma essa ideia partindo do princí�pio de que 
a cultura e a sociedade modificam-se, já que possui uma dinâmica 
própria, que absorve outras culturas e também acompanham 
todas as transformações históricas junto com as suas novas 
possibilidades. O teórico diz:

[Os] elementos [fantásticos] variam com as 
épocas e as culturas em que surgem e vigoram. 
Portanto, modificam-se, desaparecem ou 
passam a sobreviver residualmente nas 
artes e na memória colectiva conforme o 
conhecimento invade o real, explorando 
as largas zonas de sombra que nele ainda 
subsistem. (FURTADO, 2012)
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Retomando as reflexões do monstro e a sua relação metafórica 
com as questões sociais, França (2012) cita Cohen dizendo que:

Ao corporificar diferenças culturais, 
políticas, raciais, econômicas, sexuais, 
religiosas, o ser monstruoso funciona 
como um “outro” dialético. Nessa condição 
de “diferença” encarnada, o monstro 
funciona como um alerta contra os riscos de 
ultrapassar as fronteiras da normalidade – 
uma advertência aos que ousam se aventurar 
para além do socialmente aceitável. [...] Ao 
reforçar os códigos culturais, o monstro 
é um agente da ordem, delimitando os 
comportamentos proibidos. Entretanto, por 
sua íntima ligação com práticas interditas, 
o monstro também é capaz de seduzir, 
evocando fantasias escapistas. O medo por 
ele inspirado combina-se, paradoxalmente, 
com uma espécie de desejo de ser como ele, 
liberto das imposições sociais. (Cohen, apud 
FRANÇA, 2012, p. 190)

O monstro, assim, seria uma representação de uma moral 
social e ideológica. Por ser um ser inclassificável, oferece ameaças 
a uma sociedade constituí�da de regras que moldam seus conceitos 
éticos e morais. O fantástico, representando essas problemáticas 
sociais, torna-se um reflexo das situações do próprio mundo, sendo 
influenciado pelo contexto em que estão sendo produzidos. Ginway 
faz uma reflexão acerca dessa condição na sociedade moderna:

No mundo pós-ditadura, os escritores 
contemporâneos de ficção científica, 
tendo experimentado duas décadas de 
modernização, começam a abordar os efeitos 
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díspares do desenvolvimento, e as implicações 
da tecnologia em questões como gênero 
sexual, raça, e classe na sociedade brasileira 
contemporânea. (GINWAY, 2005, p. 16)

Já a segunda relação entre narrativa fantástica e questões sociais, 
que aqui chamamos de contexto textual, se refere às temáticas e 
metáforas embutidas no próprio texto (no nosso caso, nas produções 
fí�lmicas). Tais alegorias representariam o homem e a sociedade 
em que ele vive, bem como ironiza algumas situações sociais do 
mundo real – mesmo numa narrativa explicitamente irreal. Os dois 
filmes analisados (Recife Frio e Distrito 9) representam bem essas 
alegorias. Ambos são pseudodocumentários. 

Como já dito, o pseudodocumentário faz uso de elementos do 
documentário (já que o mesmo, por si, apresenta caracterí�sticas 
que realçam a verossimilhança, por mais que haja divergência nas 
teorias e uma diversidade fí�lmica nesse tipo de produção) com a 
intenção de dar autoridade a outros elementos inverossí�meis. Nele, 
o absurdo parece tornar-se possí�vel graças à impressão de verdade 
absoluta construí�da nos filmes-documentários. Interessante 
observar que o discurso fantástico também é visitado por essa 
discussão entre realidade e imaginário, natural e extranatural, por 
meio do elemento insólito que problematiza essas possibilidades.

Nos filmes analisados, temos como insólito o fato da cidade 
de Recife (tão conhecida por seu calor) repentinamente receber 
um frio excessivo (tema de Recife Frio) e de aliení�genas ficarem 
encalhados na terra, acima do céu de Joanesburgo, capital da A� frica 
do Sul, e serem obrigados a viver na terra em uma espécie de 
favela, tendo que passar por todos os problemas sociais de descaso 
e preconceito (tema de Distrito 9). De fato, parecem-nos situações 
absurdas, mas os filmes ganham tratamentos verossí�meis, seja pelas 
temáticas, seja pelos recursos estilí�sticos que recebem do gênero 
documentário.

Sobre as temáticas, devemos levar em conta que ambos os filmes 
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se apresentam como metáfora de situações reais, com discursos 
irônicos que problematizam condições e relações sociais – nesse 
sentido, os aliens não são necessariamente seres que vieram de 
outros planetas, mas aqueles que estão aqui e que são tratados 
como “diferentes”. Não é a toa que se passa na A� frica do Sul, fazendo 
referência ao Apartheid.

Furtado atribui às personagens da narrativa um papel 
importante para a verossimilhança. A personagem, de certa forma, 
desperta a identificação no leitor (no nosso caso, espectador, 
que não deixa de ser um leitor também). De fato, acabamos por 
identificar as personagens dos dois filmes como representação de 
pessoas que vivem em nosso contexto real. Um exemplo disso é o 
dos aliení�genas, como já citado, que pode representar qualquer um 
que apresente algum tipo de diferença dentro de um grupo social – 
e os próprios negros sul-africanos no perí�odo do “Apartheid” –, ou 
o personagem principal de Distrito 9, claramente preconceituoso  e 
com caráter duvidoso – quem não conhece pessoas assim?

Para Furtado, as personagens:

[...] têm de contribuir quer para reforçar a 
aparência normal do enquadramento em 
que se desenvolve a acção, quer para tornar 
mais admissível a ocorrência sobrenatural, 
quer, ainda, para favorecer alternadamente 
um ou outro desses elementos antagónicos. 
(FURTADO, 1980, p. 86)

Nesse sentido, as personagens alimentam a ambiguidade. 
O leitor/espectador, ao identificar-se com a personagem ou 
ao considerar o espaço como fazendo parte de um mundo 
aparentemente real, cria uma ilusão de que aquela situação pode de 
fato acontecer. Nesse sentido, Furtado afirma que:
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Em grande medida, quase todos os traços 
do fantástico contribuem, de forma mais 
ou menos aparente, para referir à opinião 
pública a acção, as personagens ou o espaço 
que se pretende fazer surgir como reais, 
retocando assim perante o receptor do 
enunciado a falsa manifestação alucinante 
que, através deles, lhe é proposto como 
existindo de facto (FURTADO, 1980, p. 54). 

Esse processo tem como base constituir uma autoridade ao 
discurso fantástico.

Em grande número de casos, com efeito, 
a narrativa procura atestar a realidade 
objectiva daquilo que se encena com dados 
fictícios ou manipulados, mas atribuindo-os 
a fontes vulgarmente consideradas de grande 
confiança e probidade. Para tal, socorre-se 
com frequência de diversos meios, sobretudo 
o testemunho de certas personagens 
caracterizados pelo seus prestígio, o apoio 
confirmativo prestado por documentos 
de vária índole, a referência enganadora a 
dados imaginários entretecidos com outros 
reconhecidamente verídicos ou, ainda, 
a distorção fraudulenta destes últimos. 
(FURTADO, 1980, p. 54)

Os meios utilizados nas duas produções são mecanismos e 
elementos fí�lmicos do gênero documentário. No fantástico, para 
se manter a ambiguidade textual, muitas vezes personagens de 
prestí�gio, considerados inquestionáveis, recebem a função cética 
diante do elemento insólito – eles representam o lado racional 
do discurso, ou ainda, dão mais veracidade ao insólito. Distrito 9 
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utiliza tais personagens para realçar ainda mais a verossimilhança. 
São cientistas, policiais e outras pessoas de posições importantes 
que concedem entrevistas falando sobre a presença aliení�gena no 
planeta terra. Já em Recife Frio, os personagens são pessoas comuns, 
possivelmente reais, que falam sobre o frio absurdo que assola a 
cidade de Recife. 

Outro personagem interessante é o apresentador do programa (o 
filme segue na estrutura de programa televisivo, como se fosse uma 
matéria para o mesmo), que inicia o curta-metragem apresentando 
o assunto (o insólito frio), e em seguida, dá lugar às entrevistas. Sua 
narração aparece o tempo todo, só que na maior parte das vezes 
(exceto no começo) torna-se um narrador onisciente. A onisciência 
também é outro recurso que realça a autoridade da narrativa, uma 
vez que reforça no leitor a sensação de ouvir a voz de alguém que 
sabe de todas as coisas – confundindo-se com a figura do próprio 
Deus na narrativa.

Retomando as discussões das metáforas presentes nos dois 
filmes, há de se considerar que ambos fazem alusão à sociedade 
contemporânea, e, por isso, a temática do filme pode contribuir 
também para a construção da verossimilhança. Em Distrito 9, 
Neill Blomkamp, nos apresenta uma narrativa que ironiza as 
relações sociais humanas, abordando questões como preconceito, 
etnocentrismo, e a inversão de valores sociais. Algo interessante: 
há uma inversão de papéis nos personagens, já que em um filme 
sobre infestação extraterrestre, seria natural pensarmos que esses 
seres de outro mundo receberiam o papel do monstro na narrativa. 
Talvez, se considerarmos o monstro como um ser desconhecido e 
que se revela aos poucos para o espectador conhecê-lo, esses seres 
recebam essa função no iní�cio do filme. No entanto, no decorrer da 
produção, são os humanos que se tornam o monstro na narrativa, 
uma vez que são eles que produzem ameaças aos extraterrestres.

Distrito 9 apresenta um discurso acerca da desigualdade social. 
Após a nave espacial encalhar na cidade de Joanesburgo, o governo 
leva os aliens para um distrito e investe financeiramente para 
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mantê-los lá. No entanto, esse investimento não é resultado de um 
sentimento de caridade, nem de um pensamento humanista de 
solidariedade. Pelo contrário: é uma ação interesseira, uma vez que o 
governo está de olho nas armas aliení�genas. Essa é uma metáfora às 
condições de interesse que regem as relações entre diferentes paí�ses 
do mundo. Como exemplo, vez ou outra surgem polêmicas de nações 
que declaram guerra por desejarem possuir benefí�cios de outros 
paí�ses ou povos, sejam riquezas, petróleo, ou, até mesmo armamento.

Importante observar também uma afirmação dada por uma das 
primeiras entrevistadas referindo-se ao governo sul-africano, que 
diz: “Gastam tanto dinheiro para mantê-los aqui, quando poderiam 
gastar em outras coisas, mas, pelo menos, os mantém separados de 
nós”. Esse é o reflexo de um discurso xenofóbico, de desigualdade 
social e preconceito racial, e que é muito presente na sociedade 
moderna. Um discurso que visa o autobenefí�cio, e uma separação 
discriminatória. Aliás, no filme os aliení�genas são tratados 
pejorativamente como “Camarões”, ou seja, são igualados com um 
crustáceo. Os humanos os tratam como bicho, sem valor algum.

Em outro momento, um dos entrevistados apresenta um novo 
discurso etnocêntrico dizendo que: “Os camarões não entendem 
porque tem que deixar o lugar... Temos que mostrar que essa 
terra é nossa”. No filme há um desejo popular de expulsar os 
extraterrestres do Distrito 9, mesmo sabendo que os mesmos não 
tem para onde ir.

O filme ironiza outras questões como a barganha (no sentido 
fraudulento) e a criminalidade. Para expulsarem os aliení�genas 
do Distrito 9 e os levarem a outro lugar, os soldados enviados 
pelo governo oferecem comida de gato (uma das favoritas dos 
aliení�genas) na condição de que os mesmos assinem o mandado 
de despejo. Já acerca da criminalidade, o filme faz alusão em pelo 
menos dois momentos a essa temática. Primeiramente, uma das 
personagens afirma que “onde há favelas há crimes. O distrito 9 
não é exceção”. Tal discurso revela uma visão preconceituosa que 
associa o crime às favelas. Há também um segundo momento, com 
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um dos entrevistados afirmando que “os nigerianos instalaram um 
imenso mercado negro de comida de gato. Vendem a comida de gato 
aos aliens por preços exorbitantes”. Esse discurso apresenta uma 
alegoria ao tráfico de drogas.

Ao falar em ironias, não podemos deixar passar em branco 
quando, no filme, é apresentada a seguinte justificativa para a 
MNU (organização governamental responsável pelo despejo) 
desabrigar os visitantes: “A MNU tentam transferir os aliens por 
razões humanitárias”. Parece-nos irônico desabrigar e tratar os 
aliení�genas como bichos por razões “humanitárias”. Ou seja, o filme 
apresenta ironicamente discurso que remetem às questões de 
preconceito e problemas nas relações sociais. O monstro aliení�gena 
é uma alegoria que representa o outro (o culturalmente diferente), 
e o monstro humano (se considerarmos haver uma troca de funções 
no decorrer do filme) representa a intolerância social. Vale ressaltar 
que a obra faz certa alusão à Metamorfose, de Kafka, uma vez que há 
um personagem humano que se transforma em aliení�genas, e passa 
a ser tratado como um “ninguém” da mesma forma que ele tratava 
os extraterrestres quando ainda era humano, e da mesma forma em 
que Gregor Samsa (personagem que se transforma em um inseto no 
romance de Kafka) é tratado. 

Já em Recife Frio, a alegoria social está relacionada às questões 
envolvendo o capitalismo, pois “Recife vendia o calor”, e o frio 
repentino ameaça a estrutura financeira da cidade. O filme 
apresenta-nos situações absurdas, como a de um francês, dono 
de uma pousada em Recife e cujos principais clientes são turistas 
estrangeiros interessados no sol pernambucano. Ameaçado pelo 
frio de Recife, o francês decide criar uma ONG para a adoção dos 
pinguins que apareceram na praia da cidade. O absurdo da situação 
é que, para adotar esses animais, as pessoas deveriam depositar 
cerca de um euro. Ou seja, o filme faz uma ironia às ONGs e às ações 
aparentemente solidárias e que, na verdade, revelam interesses 
financeiros.

O filme faz também uma crí�tica às regalias de presidiários, ao 
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apresentar um grupo de detentos organizando uma exposição 
virtual com fotos de formação de nuvens que foram tiradas por 
câmeras de celulares. Esse discurso é uma ironia às polêmicas 
envolvendo o uso de celular nos presí�dios – situação que vez ou 
outra é noticiada nos telejornais.

E por que não citar o caso dos “Nogueira” – famí�lia de classe 
alta que comprou um apartamento de frente ao mar e que sofre 
demasiadamente por causa do frio? O fato absurdo acontece quando 
o filho do casal Nogueira troca de quarto com a empregada por ele 
ser mais quente que a sua suí�te. A empregada não gosta da situação, 
mas tem que ceder, uma vez que possui uma posição social inferior, 
demarcando assim uma desigualdade de classe. Recife Frio mostra 
também o poder que o ser humano possui em adaptar a diferentes 
situações, e o quanto as culturas são vulneráveis a mudanças (uma 
vez que o frio modifica algumas situações culturais).

Percebe-se, portanto, que o insólito no discurso fantástico é 
uma metáfora a questões reais, com um discurso crí�tico e irônico, 
e, nesse sentido, não se pode pensar o fantástico nesses filmes sem 
levar em consideração questões histórico-sociais.

CONSiDERAÇõES fiNAiS
O objetivo deste trabalho é o de investigar a construção do 

discurso fantástico em filmes pseudodocumentários, e analisar 
como os elementos desse fazer fí�lmico dá uma autoridade verossí�mil 
para esse gênero ficcional. Para isso, discutimos o embate que há 
entre as noções de “real” e “ficção” dentro dos gêneros documentais 
e dentro do próprio fantástico, mostrando, assim, que as dualidades 
não se excluem; pelo contrário, elementos ficcionais têm um 
tratamento mais real, e elementos aparentemente documentais são 
realçados por algum tipo de encenação.

Depois de debater essa problemática entre a ficção e o 
registro documental, retornamos para a discussão acerca 
da verossimilhança nos filmes fantásticos do gênero 
pseudodocumentário, falando de um elemento que muito contribui 
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para dar autoridade ao gênero: a alegoria. Nesse sentido, as metáforas 
construí�das por meio de elementos extraordinários (ou absurdos) 
representam o mundo, a sociedade e o homem. Ou seja, os temas 
absurdos são na verdade a mais pura reflexão de questões reais.

Pensando no fantástico alegórico, não é possí�vel imaginar 
a construção desses discursos sem considerar questões 
socioculturais, pois tanto a temática/ narrativa do texto 
(apresentado por meio de metáforas) quanto às condições de 
produção, será influenciado pelo contexto social, histórico, 
cultural, ideológico, entre outros. Ou seja, por mais que a metáfora 
e a verossimilhança pareçam temas distintos (talvez faça mais 
sentido destrinchar os dois temas separadamente, com maior 
profundidade), a intenção era mostrar que as metáforas também 
contribuem para a construção da verossimilhança, pois elas 
refletem/representam a realidade.
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vOzES DA AmAzôNiA NA ObRA DE JuAN 
CARLOS gALEANO: umA REALiDADE CuLTuRAL

Elda Firmo Braga1 
Rita de Cássia M. Diogo2

Com o presente trabalho, nos propomos a estabelecer o diálogo 
entre o documentário Los árboles tienen madre (2008) e o livro 
Amazonia (2004), ambas as obras são o resultado de pesquisas 
de campo nos rios dos paí�ses amazônicos realizadas pelo poeta 
colombiano Juan Carlos Galeano. 

Entendendo o rio Amazonas como testemunho de uma 
cosmologia indí�gena e cabocla que vem sendo obscurecida pela 
violência dos processos de modernização levados a cabo na América 
Latina, podemos dizer que J.C. Galeano retorna a este rio para ouvir 
suas vozes e os conhecimentos que guardam sobre o mundo visí�vel/
invisí�vel da floresta. Um universo refratário ao pensamento dualista 
e ao culto da razão caracterí�sticos da civilização ocidental, que 
escreve e fala por linhas retas e por pausas pensadas e previamente 
decodificadas. 

A poesia de Galeano, seja em seus livros ou no documentário, 
respira no ritmo das águas, do vento e da terra, resgatando origens, 
sementes e movimentos que apesar de adormecidos continuam 
vivos no homem e na cultura latino-americana, oferecendo-nos 
assim uma diferente racionalidade, baseada numa “eco-lógica” 
(Guattari, 2001). 

Ao voltar ao rio, J.C. Galeano coloca em prática o que Walter 
Benjamin (1985) chamou de “rememoração”, memórias voluntárias 
da presença do invisí�vel, que interrompem o fluxo contí�nuo da 
história, violentam seus conceitos e valores, revelando o seu “outro” 

1  Professora Adjunta de Literaturas Hispânicas (UERJ)
2  Professora Associada de Literaturas Hispânicas (UERJ), membro do Grupo de 
Pesquisa “Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica” (UERJ/CNPq)
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e desestabilizando a noção corrente de “real”. 
Nesse sentido, a floresta é percebida não só como um espaço-

tempo guardador e preservador de mitos, mas também como uma 
realidade cultural que relata as intervenções, no mundo, de seres 
sobrenaturais dotados de poderes sagrados (ELIADE, 1991), as 
quais são atualizadas pela figura do narrador (Benjamin, 1985) e 
compartilhadas por uma dada coletividade.

1. A AmAzôNiA ENTRE O REAL E O mARAviLhOSO
O caráter mágico das narrativas construí�das em torno do rio 

Amazonas, que Galeano reflete em sua obra poética, ganha uma 
suposta objetividade no filme Los árboles tienen madre (2008) (As 
árvores têm mãe).

Frente à economia da linguagem comunicacional, a poesia é 
sempre motivo de estranhamento, pois ao contrário da primeira 
que se mantém fiel a apenas uma possibilidade – a busca de maior 
transparência diante do mundo referencial – a segunda tem como 
matéria-prima a própria linguagem, levando o poeta a explorar todas 
as suas potencialidades semânticas e sintáticas. (BRAVO, 1983, p. 23)

Nesse sentido, tanto a poesia como o mito enquanto realidade 
cultural (ELIADE, 1972) convergem, respectivamente, como 
o “outro” do par de termos linguagem comunicacional e o que 
entendemos como “real”, noção forjada a partir do Renascimento, 
caracterizada pelo predomí�nio da perspectiva racional de tempo, 
espaço e causalidade (BRAVO, 1983, p. 47). Como o próprio poeta 
declara: 

En contraste con las narrativas de nuestra 
modernidad, tan definidas por la visión 
cartesiana y científica del mundo, [los 
amazónicos] y otras culturas ancestrales de 
cualquier parte de la tierra, tienen una visión 
más (…) religiosa y creen en la existencia 
de seres visibles e invisibles habitando 
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las múltiples esferas de la realidad. Una 
naturaleza socializada con un orden, héroes 
culturales, guardianes de selvas y ríos. 
Como imaginarás, sus relatos encarnan 
todas las subjetividades múltiples del lugar. 
(GALEANO, 2013)

E�  exatamente o que assistimos em Los árboles tienen madre 
(2008): um jogo entre as subjetividades das comunidades que vivem 
às margens do rio Amazonas e a suposta objetividade do cinema, 
uma arte originalmente mimética3. 

Esse jogo de alteridades reflete-se especialmente na disputa 
entre as cenas que documentam o “maravilhoso” e a subjetividade 
das imagens que acompanham a leitura em off das poesias de 
Galeano. Assim, seu filme situa-se entre o “documentário” e a 
“ficção”, entre o “real” e a “imaginação”, entre a “arte” e a “vida”, 
resultando na bela e competente tradução de um território 
fluido, no qual o “natural” e o “sobrenatural” convivem, senão 
harmoniosamente, em constante intercâmbio.

O conflito entre os dois âmbitos supracitados, o natural e o 
sobrenatural, surge na interseção entre o mundo pré-moderno e 
o avanço da modernidade pelo território amazônico. Poderí�amos 
mesmo compará-lo ao choque entre a cultura indí�gena e a cultura 
dos conquistadores ao chegarem à América, quando então estes 
últimos submeteram o í�ndio à linguagem binária do poder e 
da dominação. Se hoje, muitos deles já mestiços e aculturados, 
conhecem melhor o inimigo, suas estratégias e interesses, não 
significa que sejam menos oprimidos ou que não estejam sujeitos aos 
valores do homem branco. 

Pelo contrário: é exatamente essa dupla forma de vida – ter de 
assumir a cultura do trabalho, do “negócio”, sem abrir mão de suas 

3  Quanto a essa característica, vale lembrar o emblemático acontecimento do 
cinema: a assustada plateia dos Lumiére abandonando a sala de exibição diante da 
imagem de um trem que atravessava a tela com a mesma velocidade vertiginosa 
de nossa modernidade.
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crenças e valores pré-modernos – que faz destas regiões espaços-
tempo (extra)ordinários, ao mesmo em tempo em que os relega à 
pobreza e ao abandono caracterí�sticos de nossas periferias. 

Em Los árboles tienen madre (2008), vemos a sequência de 
uma feira, na qual o maravilhoso se converte em um produto de 
consumo: uma barraca que vende ervas prometendo a cura de várias 
doenças, além da genitália de um boto guardada dentro de um pote 
de vidro e mergulhada num lí�quido que, segundo a vendedora, é um 
poderoso perfume capaz de atrair e seduzir o objeto amado.

A confluência entre o pré-moderno e o moderno que se observa 
na forma de vida do homem mestiço, resulta, por sua vez, numa 
relação com o mundo que também se dará a partir de uma dupla 
perspectiva: a perspectiva mágica e a de uma racionalidade 
ocidental. Nesse sentido, podemos identificar o universo aqui 
estudado como “real-maravilhoso”, na medida em que para 
Carpentier, trata-se de realidades, cuja palavra-chave é “fé”, nas 
quais a crença em milagres não exclui a consciência cartesiana de 
espaço e de tempo à sua volta: 

Pero es que muchos se olvidan, con 
disfrazar se de magos a poco costo, que lo 
maravilloso comienza a serlo de manera 
inequívoca cuando surge de una inesperada 
alteración de la realidad (el milagro), de una 
revelación privilegiada de la realidad, de 
una iluminación inhabitual o singularmente 
favorecedora de las inadvertidas riquezas 
de la realidad, de una ampliación de las 
escalas y categorías de la realidad percibidas 
con particular intensidad en virtud de una 
exaltación del espíritu que lo conduce a un 
modo de “estado límite”. Para empezar, la 
sensación de lo maravilloso presupone una 
fe. (CARPENTIER, 1949)
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Por outro lado, ao estabelecer a relação entre barroco e cultura 
mestiça, Carpentier (1980) aponta para o caráter maravilhoso 
de suas formas, as quais, acrescentarí�amos, refletem diferentes 
perspectivas de pensar o mundo, resultado da mistura entre a lógica 
racional do homem branco e a lógica mágica do homem autóctone, 
seja ele í�ndio ou negro: 

El barroquismo americano se acrece con la 
criollidad, con el sentido del criollo, con la 
consciencia que cobra el hombre americano, 
sea hijo de blanco venido de Europa, sea hijo 
de negro africano, sea hijo de indio nacido 
en el continente (...) Con tales elementos 
en presencia aportándole cada cual su 
barroquismo, entroncamos directamente 
con lo que yo he llamado lo ‘real maravilloso’. 
(CARPENTIER, 1980, p. 54-5)

Da mesma forma, podemos dizer que a beleza do documentário 
Los árboles tienen madre (2008) está exatamente na relação entre 
os termos mestiço-maravilhoso que o poeta-cineasta coloca em 
cena, a qual permite que ele nos transmita perspectivas peculiares 
do “real”, ampliando assim nosso campo de visão diante do mundo e 
dos homens. 

Por outra parte, o barroquismo do filme de Galeano também 
se reflete em suas imagens: na presença de uma biodiversidade 
formada por espécies que se confundem numa paisagem 
caleidoscópica, as linhas serpenteadas dos rios, e por fim, a 
impossibilidade de um foco central em meio à exuberância, ao 
“derroche” de formas e verdes justapostos.

A proposta de uma nova visão diante da natureza, por sua vez, 
converge para o que o filósofo Guattari (2001) chama de “eco-lógica”, 
na medida em que suas imagens propõem uma forma diferente de ser 
no mundo, na qual o homem sentindo-se parte do cosmos, estaria em 
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condições de colocar em marcha uma sociedade biocêntrica4. 
Podemos ilustrar a proposta supracitada através da sequência, 

na qual um dos habitantes da comunidade ribeirinha critica a 
relação que os madeireiros estabelecem com a floresta. Segundo 
ele, antes de derrubar uma árvore, os madeireiros deveriam pedir-
lhe licença, de modo que o espí�rito que a habita possa abrigar-se em 
outra árvore. No entanto, por “ignorância” - é essa a palavra que o 
entrevistado usa - não o fazem.

Como podemos perceber pelo exemplo acima, para estas culturas, 
o “sobrenatural” é sentido como uma dimensão tão real quanto o 
“natural”, sem que isso signifique que eles não saibam diferenciá-los. 

A confluência já mencionada entre os mundos pré-moderno 
e moderno permeia a narrativa e as imagens do documentário 
em estudo. As várias cenas nas quais a dupla perspectiva do 
homem mestiço, ao mesmo tempo racional e maravilhosa, se 
fazem presentes, permanecem interligadas por um mesmo fato: o 
desaparecimento de James, filho de Ana Cataschunga, que como toda 
mãe não se conforma com a perda do filho nem desiste de buscá-lo, 
pois acredita que ele ainda esteja vivo. 

O filme começa com uma cena em plano médio, na qual a mãe 
aparece sentada diante do xamã, permitindo que tenhamos a 
visão daquele espaço sagrado. Depois desta introdução, somos 
apresentados ao tí�tulo, e o filme retoma a imagem inicial, que vai se 
fechando, de modo que agora, já em plano americano, a câmera foca 
o ritual xamânico: o xamã reza a mãe entoando cânticos sagrados. 

O uso do close-up em cada um destes personagens vai conferindo 
ao ritual maior dramaticidade, até que o espectador se vê perdido 
em meio a imagens borradas, luzes que nos remetem às cores da 
floresta: o verde, o amarelo, com o predomí�nio do branco. E�  como 
se estivéssemos sendo convidados a entrar na floresta, no espaço 

4  “Afastando-se do método cartesiano que instrumentaliza a natureza, 
a cosmovisão biocêntrica fundamenta-se em sólidas posições filosóficas e 
científicas, inclusive, que guardam estreita conexão com a ética ambiental.” 
(LEVAI, 2011)
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do maravilhoso, para vivenciar a própria história de James: um 
rapaz que ao ser enganado por “Chullachaqui”5, a confunde com sua 
namorada6, deixando-se levar pela mãe da floresta.

A partir de agora, somos lançados na geografia do rio Amazonas: 
uma panorâmica por entre suas curvas, caminhos serpenteados 
abertos em direção ao infinito, onde o céu parece encontrar-se 
com as águas. O foco na sua superfí�cie é como um espelho, que nos 
remete ao mito de Narciso: a profundidade dos rios é um abismo 
que separa o nosso mundo de outras realidades, linguagens e 
lógicas insuspeitáveis. Por isso, o perigo de nos deixar levar pelas 
aparências ou pela imagem confortável do já conhecido, pela ideia 
sedutora de um “eu” í�ntegro e uno, que a qualquer momento pode 
ser surpreendido pela aparição do “outro”.

E� , pois, desta forma tão poética que os cineastas nos preparam 
para entrar em contato com uma “realidade cultural” (ELIADE, 
1972), na qual o natural não se separa do sobrenatural, pelo 
contrário, parece mesmo complementá-lo. Assim, após retomar 
o espaço do maravilhoso, no qual a mãe busca junto ao xamã 
informações sobre o paradeiro de seu filho, o filme passa a obedecer 
às normas do discurso documental, colocando os espectadores 
diante dos depoimentos dos habitantes locais.

Como podemos observar, Galeano lança mão de dois gêneros 
cinematográficos tradicionais: ficção e documentário, criando 
um filme hí�brido, cuja construção corresponde coerentemente ao 
espaço-tempo do qual se ocupa: Iquitos, a Amazônia peruana na 
qual elementos pré-modernos se misturam a uma ainda incipiente 
sociedade moderna: a forte presença da natureza e a invasão 
capitalista das motosserras, da exploração petroleira e mineradora. 

A dupla perspectiva que a convivência acima sublinhada implica 

5  Figura mítica pertencente ao âmbito amazônico peruano que corresponde ao 
mito do Curupira relativo ao folclore brasileiro.
6  “…hay relatos donde se presenta como una persona atrayente, un amigo o 
familiar de la víctima para llevársela a vivir en lugares encantados.” (GALEANO, 
2007, p.141)
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se revela nos depoimentos colhidos pelos cineastas, nos quais a 
consciência da noção de “real”, segundo a entende o homem branco, 
não exclui a crença em seres não visí�veis ou maravilhosos, o que 
acaba emprestando maior verossimilhança ao fato sobrenatural.

Assim, o primo de James, por exemplo, primeira testemunha 
que tenta explicar o seu desaparecimento, afirma que seu primo 
foi pescar junto com amigos, quando ao chegar a uma bifurcação 
deparou-se com a figura de sua namorada, convidando-o a seguir 
por um caminho mais longo: “Le indicó el camino más ancho (...) 
y siguió a la chica, pero sin darse cuenta que no era una chica 
verdadera, sino era la madre naturaleza del bosque...” (grifo nosso). 
Jovem da cidade, James não conhecia muito bem a floresta e pôs-se a 
seguir “Chullachaqui”, a mãe da floresta, desde então desapareceu. 

Em relação a este depoimento, destacamos primeiramente a figura 
da bifurcação, que nos reporta a uma das variadas formas que o 
curso dos rios assume ao longo dos caminhos serpenteados da Bacia 
Amazônica. Por outro lado, esta mesma figura pode servir de metáfora 
às culturas que em torno dela se constituem, pois nos remete à dupla 
perspectiva que assumem diante dos fatos: “mágica” e “realista” ao 
mesmo tempo. Visões que a princí�pio aparecem diferenciadas para logo 
se reencontrarem em seu caracterí�stico hibridismo.

Além disso, tal como salientado em nosso grifo, percebemos 
neste primeiro depoimento a separação do real e do maravilhoso 
em territórios diferentes, que se bifurcam para então tornar a se 
confundirem, pois o fato de diferenciar a namorada “verdadeira” 
da “falsa” não exclui a crença do depoente na existência da mãe 
natureza. Esta é a figura em direção a qual os cursos que separam o 
“rio real” do “rio imaginário” confluem. 

A fim de ratificar a imagem acima, transcrevemos também o 
depoimento da prima de James, que testemunhou o ocorrido: “Se 
presentó “Chullachaqui” como su novia, como su chica, y por eso 
mi primo la ha seguido, él pensando que era esta chica real que 
estaba enamorada (...) pero sin saber que era “Chullachaqui”...” (grifo 
nosso). A forma pela qual James desapareceu foi confirmada através 
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da autoridade da palavra do xamã, que segundo ela, imediatamente 
foi chamado e consultado.

Estes depoimentos são intercalados com a cena, na qual a mãe de 
James apresenta o documento de identidade de seu filho, provando 
que de fato ele existiu, ou melhor, que ainda existe, segundo sua 
crença. Por outro lado, a imagem deste documento diante da 
câmera é uma estratégia que empresta verossimilhança aos relatos 
do fantástico das cenas anteriores. No entanto, por mais que nos 
esforcemos, não conseguimos vê-la com muita nitidez: a carteira de 
identidade parece ganhar fluidez diante de uma câmera sem apoio 
e das mãos inseguras da mãe, ambas sempre em movimento – uma 
metáfora da situação de Jaime, deste ser morto-vivo no qual se 
transformou?

Em meio à suposta objetividade e realidade do gênero 
depoimento, a figura de “Chullachaqui” ganha protagonismo 
através da leitura em off da poesia “Curupira”. A voz doce e suave 
da narradora é como o canto de uma sereia e, enfeitiçados, nos 
deixamos levar pela história deste mito indí�gena: “Con un pie 
mirando adelante y el otro atrás, el/ Curupira camina por la selva,/ 
Cuidando los animales y haciéndoles las trenzas a las/Palmeras 
jovencitas...” (GALEANO, 2004, p.55). No conto, do mesmo autor, 
intitulado Chullachaqui, encontramos a mesma imagem: “los veí�an 
(…) curando a los animales o haciéndoles trenzas a los árboles con 
los bejucos” (GALEANO, 2007, p.100) 

Cada uma das testemunhas segue assim contando a sua versão 
dos fatos, que se misturam às suas vivências, crenças e lembranças 
– o primo afirma que James estava entre amigos, já a prima conta 
que ele foi convidado a pescar na floresta pelo avô dela e em nenhum 
momento cita a presença da bifurcação – remetendo-nos à figura do 
“narrador” de Walter Benjamin e a comunidade de ouvintes a quem 
suas histórias serviam como conselhos (1985, p.200).
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1.1 a volta do narrador: os mitos “chUllachaQUi” e o 
bOTO ROSA

As cenas que melhor remetem à imagem do narrador são as 
protagonizadas pelo xamã Rafael Chanchari, da etnia Shawi do 
Amazonas peruano. Sentado numa mesa, rodeada por ouvintes 
e iluminada pela luz de velas, Rafael conta, sob o olhar curioso 
de todos, a história do mito “Chullachaqui”, confirmando assim a 
possibilidade “real” do que ocorreu com James. 

No livro Cuentos Amazónicos (2007), no qual Galeano, 
após coletar os mitos e lendas da tradição oral, os reelabora 
poeticamente, encontramos uma descrição fí�sica e um perfil da 
personalidade do Curupira/Chullachaqui, sendo que também 
percebemos algumas diferenças entre a versão brasileira e a 
peruana deste mito.

 O Curupira é o dono dos animais e aquele que cuida da selva. 
O Chullachaqui é tido também como dono dos animais e plantas, 
além de ser amigo das árvores. Ambos podem se transformar em 
qualquer ser vivo: O Curupira “se transforma en lo que sea” (p.38) 
e Chullachaqui, o espí�rito da selva, pode “convertirse en persona, o 
tomar prestado la piel de cualquier animal...” (p.113). 

Os dois seres figuram como guardiões, defensores e protetores 
da floresta. A respeito do primeiro, o Curupira, Galeano (2007) 
observa que suas ações contra os que exploram e destroem a selva 
amazônica “reflejan la continuidad del pensamiento ecológico de 
los indí�genas en cuyas cosmovisiones existen seres mitológicos 
encargados de castigar a los que amenazan la armoní�a del mundo 
natural” (p.141). Com relação ao Chullachaqui, o autor destaca que 
este ser “ejerce su función de defensor [de la naturaleza] frente a la 
codicia e explotación desmesurada”. (p.144)

Nos contos de Galeano (2007), vemos que o Curupira pode entrar 
no sonho dos humanos enquanto que Chullachaqui “puede leer la 
mente de las personas” (p.113). Assim os dois conseguem penetrar 
no âmbito mais profundo dos humanos, em suas mentes.
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 No tocante a aparência fí�sica destes seres, o Curupira é descrito 
como um ser que “tiene la cara peluda y uno de los pies volteados 
hacia atrás.” (p.72), enquanto que o Chullachaqui figura como um 
“hombre que parecí�a un enano.” (p.113), como um “un chiquití�n que 
ni siquiera puede andar bien con ese pie pequeñito…” (p.100), ou 
ainda como “un hombrecito barrigón, con un pie más pequeño que el 
otro.” (p.99). 

 Nos contos em apreciação, diferentemente dos Botos que 
se apaixonam pelos seres humanos e desejam concretizar este 
amor, tanto o Curupira quanto o Chullachaqui se relacionam mais 
intimamente com os humanos geralmente para se vingar e castigá-
los pela ganância. Eles acompanham as ações dos caçadores e 
permitem que esses cacem somente o suficiente para se alimentar e 
punem os que desejam acumular animais abatidos ou enriquecer à 
custa da vida desses seres.

Esta mesma concepção está presente na poesia “Curupira” 
(GALEANO, 2004, p.55). Neste poema, encontramos uma relação 
de intercâmbio entre esta entidade e os caçadores. Em troca da 
indicação do melhor caminho para conseguir caçar com mais 
facilidade, ele é presenteado com tabaco. 

A partir da fumaça produzida por seu cigarro, o Curupira aponta 
o caminho que os caçadores deveriam seguir para encontrar 
animais, árvores e frutas, mas os adverte que devem ser moderados 
e evitar pegar tudo o que encontrarem, pois caso atuem de forma 
predatória, três tipos de consequências / punições poderão ocorrer: 
“[1] El Curupira podrí�a soplar el humo para que / desaparezcan los 
animales, árboles y frutas. / [2] Puede soplar todo su humo para 
que desaparezcan / los caminos. / [3] También podrí�a decirles a los 
animales sus secretos / para cazar a los hombres.” 

Chamou-nos atenção a terceira punição onde se manifesta 
uma interessante possibilidade de inversão de papéis dos seres 
participantes de uma ação: a caça – o animal – se transformaria em 
caçador e o caçador – o homem –, por sua vez, se converteria em caça.

Destacamos as seguintes narrativas que encontramos no livro de 
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contos de Galeano que se referem a estes seres: “El hijo del Curupira” 
(p.75) e “El pifuano Chullachaqui” (p.113). Em geral, estes contos 
narram os encontros e os diálogos estabelecidos entre um caçador 
ou um camponês e o Curupira/Chullachaqui realizados na floresta 
ou num sonho.

A primeira narrativa conta a historia de um casal que havia 
chegado recentemente à floresta. As pessoas que moravam neste 
lugar disseram a este homem que ele poderia ficar com um pedaço 
de terra que fosse suficiente para ele. No entanto, ele se apropriou 
de uma quantidade bem maior do que ele realmente precisava. Seu 
propósito inicial era o seguinte: “‘voy a sembrar maí�z y arroz en 
abundancia y guardar para después’” (p.75), “ ‘voy a sembrar mucho 
y guardar para después’” (p.75). 

Um dia este homem encontrou “una muchacha quien ofreció 
llevarlo a un lugar con muchos animales. Como ella era bonita, le 
aceptó…” (p.75); “[El hombre] se dejó arrastrar por su belleza.” 
(p.76) e foi seduzido pela jovem que na verdade era o Curupira 
disfarçado. De forma paralela, sua mulher também encontra uma 
pessoa estranha: ela “recibió la visita de otro hombre que dijo ser 
uno de sus nuevos vecinos que vení�a a saludarlos” (p.76), e mais uma 
vez o Curupira, metamorfoseado em homem, aparece para punir 
aqueles que não respeitam a natureza.

Ainda no conto “El hijo del Curupira”, a mulher fica grávida do 
“novo vizinho” e quando o seu filho nasce a mulher e o homem 
percebem que o bebê tem um “pie al revés”. O recém-nascido é levado 
pelo Curupira que se apresenta na forma humana de uma jovem. Mas 
antes de partirem, ela se aproxima do homem e lhe diz: “nos llevamos 
al niño para que nos ayude a cuidar la selva”. Dessa forma, o casal 
humano perde o filho para um ser mitológico, o Curupira: a criança – 
filha de uma humana casada com um humano, cuja mentalidade é a de 
explorar ao máximo a terra e a natureza – passa a viver com seu pai 
biológico e, com isso, ao invés de ser criado dentro de uma concepção 
de vida onde a natureza serve para satisfazer os caprichos dos seres 
humanos, se converterá em mais um guardião da selva. 
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O segundo conto, “El pifuano Chullachaqui”, descreve um gesto 
de solidariedade de Chullachaqui diante de um homem que tinha 
dificuldade para alimentar a sua famí�lia porque não conseguia 
encontrar animais para caçar: “Como el Chullachaqui puede leer la 
mente de las personas, se dio cuenta de las necesidades del hombre y 
le dijo que podrí�a ayudarlo.” (p.113). 

Chullachaqui deixou uma espécie de flauta mágica com este 
homem e lhe disse que o instrumento tocava uma música que 
atraí�a os animais, o que o facilitaria durante a caça. No entanto, 
Chullachaqui o advertiu que se não caçasse os animais com 
moderação, seria castigado. Outra vez se manifesta a ideia de que 
a ambição deve ser algo digno de punição. O homem conta a magia 
para seus irmãos e eles o convencem a usar a flauta para conseguir 
abater vários animais, para então vendê-los e conseguirem um 
significativo ganho financeiro com eles. 

Um dia, o homem, na companhia de seus irmãos, foi tocar a 
música e a flauta se transformou numa cobra que o picou, levando-o 
ao óbito e um dos irmãos morreu no mesmo dia durante o café da 
manhã. Assim, além de perderem uma forma mágica de garantir o 
seu sustento e o de sua famí�lia, sacrificaram a própria vida porque o 
que foi prometido não foi cumprido por conta da ambição humana e 
do desejo de acumular bens. Essa ideia pode ser entendida também 
como uma crí�tica ao consumo desenfreado de muitos dos seres 
humanos, de várias partes do planeta, na atualidade. 

Voltando às cenas do filme “El árbol tiene madre”, aquele mesmo 
xamã, Rafael, após contar a história de Chullachaqui, atualiza a 
memória sobre o mito do boto, sua inteligência e poder de “ler” a 
mente dos seres humanos: quando o(a) pescador(a) sai para pescar 
no rio e mantém seus pensamentos no(a) namorado(a), o boto é 
capaz de ler estas imagens mentais e transformar-se no ser amado. 
Assim transfigurado, surge nas margens do rio e convida-o(a) a 
mergulhar com ele(a) em suas águas profundas, levando-o(a) para a 
sua cidade, onde passará a viver como boto. 

Podemos observar algumas semelhanças entre os atributos 
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do Curupira / Chullachaqui e os do Boto Rosa: ambos possuem a 
capacidade de atuar nos sonhos dos humanos e de ler suas mentes, 
podem seduzi-los e engravidar uma mulher, mas são eles que ficam 
com os filhos e não a mãe. O Curupira pode se metamorfosear em 
vários animais e inclusive em ser humano, já o Boto se transfigura 
apenas em humano e quando se encontra nesta condição, usa joias e 
apresenta um grau de ostentação de riqueza.

Entre as narrativas presentes no livro Cuentos Amazónicos, de 
Galeano (2007), destacamos duas que remetem à figura do Boto: 
“Marí�a y los delfines” (p.29) e “Los hijos del delfí�n” (p.127). Ambas 
as narrativas tratam de mulheres seduzidas por este mito.

A primeira narra a história de Marí�a, uma jovem solteira que 
tem um contato inicial com Botos no rio onde ela lavava roupa. 
Eles tinham uma cor igual a um belo e requintado rapaz – “Era 
guapo, con los dientes muy blancos, y llebaba un vestido elegante y 
cadenas de oro en el cuello” (p.29) – que aparecia com frequência 
em seus sonhos e lhe dizia: “ ‘Maria, si tu quisieras, vendrí�as para 
mi ciudad donde siempre te querré. En nuestra boda tendrí�as las 
joyas más finas y tu vestido brillarí�a más bonito que las escamas del 
tucunaré.’” (p.29). 

Sua famí�lia se mudou para longe do rio para tentar afastá-la do 
boto. Depois disso, a jovem se recusou a aceitar todos os pedidos que 
recebeu de casamento por parte de outros rapazes até o dia em que 
despareceu sem deixar nenhuma pista de seu paradeiro, fato que 
levou um de seus pretendentes a acreditar que ela tinha sido levada 
para a cidade submersa e passou a viver como esposa do Boto.

A segunda narrativa, “Los hijos del delfí�n”, tem como 
protagonista uma mulher casada que não cede aos encantos do Boto. 
Como Marí�a, esta mulher também passou a sonhar como estes seres. 
Em seus sonhos, ela “se veí�a caminando en una ciudad bonita bajo 
las aguas donde viví�an mujeres y hombres hermosos, algunos con 
cara de delfí�n”. (p.127).

A�  noite, estando sozinha - o marido havia viajado -, ela começou 
a escutar passos no entorno de sua casa, chegando mesmo a ter 
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a sensação de que alguém havia se deitado ao seu lado na cama. E 
quando conseguia dormir “soñaba otra vez viviendo en la ciudad de 
los delfines.” (p.127). Dentro de pouco tempo a mulher ficou com a 
saúde fragilizada. Ao consultar um feiticeiro em companhia de sua 
cunhada, ficou sabendo que “un delfin la habí�a preñado y (...) no se 
podí�a hacer nada” (p.128). 

Seu marido ficou revoltado quando soube que a mulher havia 
engravidado de outro, se não fosse por sua sogra, esta iria desfalecer 
por conta das agressões fí�sicas que recebeu de seu esposo. Ele a 
deixou e foi viver em uma cidade próxima, onde entregou sua vida ao 
álcool. Apesar do abandono que sofreu do marido, a mulher seguiu 
contando com a solidariedade de sua sogra e da cunhada. Após o 
parto, a mulher em vez de ter uma criança “tuvo dos delfines muy 
bonitos” (p.128). O feiticeiro recomendou que levasse os botos para 
a água ou eles iriam morrer. Mesmo muito triste, ela juntamente 
com a sogra e a cunhada, deixaram os bebês no rio. 

Pela noite, a mulher “soñó otra vez con los hombres y mujeres de 
la ciudad de los delfines. En el sueño, uno de ellos le daba las gracias 
por haberle devuelto a sus hijos” (p.128). Assim, o boto agradece a 
mulher, ainda que ela tenha gestado o bebê e estivesse sofrendo com 
a separação de seu filho, por ter que entregá-lo definitivamente aos 
cuidados do pai biológico. 

E�  interessante ressaltar, nestes dois contos, a diluição da 
fronteira entre sonho e realidade, tal como acontece também com 
o filme em estudo, no qual vemos a confluência entre os gêneros 
documentário e ficção. 

Assim, tanto no filme como em seus relatos, Galeano coloca em 
cena histórias de culturas ancestrais, de uma época pré-moderna, 
que ainda desfrutava do conví�vio com a natureza, tendo as estações 
como um fiel guia do tempo. Hoje, como declara um dos entrevistados 
no documentário, não existem mais estações, senão perí�odos 
ininterruptos de muita chuva, que transborda os rios, refletindo o 
ritmo desordenado do tempo: plantação-crescimento-colheita, de 
modo que, diferente do passado, nem sempre se colhe o que se planta. 
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 Nesse sentido, podemos afirmar que o escritor-cineasta pratica 
a “rememoração” (BENJAMIN, 1985), pois a história de James, em 
torno da qual gira o documentário, remete a outras histórias tão 
maravilhosas quanto esta, reportando-nos a um tempo em que 
nos sentí�amos como parte da natureza, vivendo sob o ritmo das 
narrações acolhedoras daqueles que, com sua experiência, nos 
serviam de bússola para seguir adiante em nossas vidas. Como 
indica Benjamin, ao referir-se à “natureza da verdadeira narrativa”: 

Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, 
uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode 
consistir seja num ensinamento moral, seja 
numa sugestão prática, seja num provérbio 
ou numa norma de vida – de qualquer 
maneira, o narrador é um homem que sabe 
dar conselhos. (BENJAMIN, 1985, p. 200).

Por contraste, estas mesmas histórias despertam nossa 
consciência para o mundo em que vivemos, protagonizado pelas 
motosserras, pelos automóveis, pela máquina. Segundo um dos 
entrevistados, a presença das indústrias petroleira e de mineração 
estão modificando o nosso clima. Uma declaração que provém 
da experiência, não dos livros, mas que é corroborada por um 
pesquisador em cena, que mais adiante explicita de forma cientí�fica 
o desequilí�brio climático dos dias atuais. 

O saber adquirido pelo conví�vio com a natureza, seus rios e 
florestas, nos propõe uma nova forma de pensar o mundo ou, nas 
palavras de Guattari, uma “eco-lógica”, despertando-nos para a 
necessidade de estabelecer novas relações sociais, pautadas não na 
competição senão na solidariedade, onde possamos nos reconhecer 
como parte de um universo mágico: nosso cosmos, nossa galáxia, 
cada um de nós.
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CONSiDERAÇõES fiNAiS
O filme El árbol tiene madre (2008) nos revela a dupla 

perspectiva do homem mestiço, que ao mesmo tempo em que 
crê na existência de “Chullachaqui” reconhece que ela pertence 
a um território oposto ao mundo da razão - conforme tivemos 
oportunidade de observar em alguns depoimentos, a mãe da floresta 
foi capaz de confundir James ao aparecer-lhe com a aparência da sua 
“verdadeira” namorada. 

Encontramos uma dinâmica semelhante nas narrativas 
selecionadas para o estudo proposto. Estes textos ficcionais, 
baseados em lendas e mitos amazônicos encontrados, 
principalmente em comunidades formadas por cabocos e indí�genas 
que vivem nas margens do rio Amazonas, nos revelam um 
universo diferente das referencialidades que temos enquanto seres 
pertencentes a outros espaços sociais e geográficos; nos oferecem 
também múltiplas concepções e perspectivas acerca da noção de 
“realidade” e outras formas possí�veis de pensarmos o mundo e 
nossa atuação no espaço socioambiental. 

Além disso, ao nos colocar em contato com sociedades baseadas 
em uma concepção biocêntrica do mundo, onde a vida, em suas 
mais variadas formas de manifestação e sem hierarquia entre os 
seres vivos, figura como o centro de tudo, a obra de J. C. Galeano nos 
aponta para uma perspectiva alternativa diante da tradicional visão 
antropocêntrica.

No âmbito amazônico, encontramos um imaginário onde 
possí�veis amores podem se evidenciar entre seres de espécies 
totalmente diferentes, incluindo aqui os sobrenaturais com poderes 
que poderí�amos considerar sagrados. Neste ambiente, os botos 
seduzem e se relacionam com mulheres e homens, participam 
de festas locais junto aos seres humanos, inspiram os homens a 
valorizarem a verdadeira riqueza, aquela que realmente deveria 
importar a todos, a natureza. O Curupira, por sua vez, se faz 
valer do poder de sedução para se vingar da cobiça do homem e 
principalmente da ação predatória dos seres humanos no que diz 
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respeito ao mundo natural. Esta cosmovisão própria do âmbito 
amazônico relativiza o conceito de “real”, herdado do Resnascimento, 
ao demonstrar que o que entendemos como mito ou histórias 
mágicas/maravilhosas constituem fatos “reais” para estes povos. 

Todas estas interações, relações, confluências e convivências 
complementárias, evidenciadas entre humanos e a exuberante 
natureza existente às margens do rio Amazonas nos remetem a uma 
reflexão acerca do respeito às diferenças, independente da cultura 
ou sociedade as quais estejamos vinculados e da espécie a que 
pertençamos.

Dessa forma, nos textos analisados, percebemos que a visão 
do “outro” é ampliada, não se trata apenas de alguém ligado 
especificamente ao universo do homem, senão de todos os seres 
vivos, humanos e não humanos, manifestando, assim, uma realidade 
cultural baseada em outra lógica, uma eco-lógica.
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cortázar, leitor de KafKa

Fabiana Cristina de Camargo e Silva1

Inseridos na estética do “neo-fantástico”, termo cunhado 
por Jaime Alazakri para desenvolver a teoria que nos serve 
como ponto de partida, variados são os pontos em comum entre 
Cortázar e Kafka, dois autores que se aproximam sob o signo 
da indeterminação e que foram profundamente influenciados 
pela estética do cinema. Segundo a teoria de Alazakri, diante 
das diferentes formas hí�bridas de fantástico, o neo-fantástico é 
aquele que captura e registra o insólito no seio do cotidiano, não 
necessariamente num ambiente sobrenatural, e o espantamento 
surge da dúvida, não mais do medo. Na narrativa neo-fantástica, não 
é o monstruoso que choca, mas sua naturalidade. (Cf. ALAZAKRI, 
1983, pp. 20-23)

Estar em presença de qualquer narrativa neo-fantástica significa 
estar no território da ambiguidade. Não se sabe ao certo se tal 
acontecimento se enquadra na realidade, no sonho, na ilusão - antes se 
trata de uma fé na dúvida. Ao sujeito resta, pois, o reconhecimento do 
desconcerto, o que Freud chamou de estranho familiar – Unheimliche 
-, que seria um sintoma da pulsão de morte. Esta pulsão revelaria uma 
espécie de inadequação entre estar vivo e a experiência de morte, 
evidenciada em situações em que o excepcional ou o impossí�vel 
viriam invadir o que conhecemos como real. 

Para Alazakri, o neo-fantástico seria uma das últimas 
manifestações do gênero fantástico tal como é concebido, 
distanciando-se do tipo de narrativa que o fundou, como a dos 
séculos XVIII e XIX, uma literatura baseada no medo real ou 
imaginário, como pensaram crí�ticos como Todorov, Lovecraft, Roger 
Callois ou Penzolt, na qual o fantástico está sempre apoiado num 

1  Doutora em Literatura Comparada pela UFF, tradutora literária e professora 
da Pós-graduação em Tradução da Universidade Estácio de Sá.
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mistério, num fato inexplicável, que provoca o medo, quase sempre 
ambientado em castelos abandonados, mesetas escuras, lugares 
ermos, etc. 

Segundo aparece nos contos de Cortázar, o fantástico deve ser 
antes sentido, como o próprio autor argentino mencionara em 
entrevistas, do que compreendido como gênero. Para o teórico 
David Roas, o fantástico deve ser entendido sempre numa relação 
de conflito, entre o que é considerado real – a partir da razão 
que nos molda –, e um elemento que produz desassossego e que 
questiona esta visão do real, deixando-nos num estado de grande 
instabilidade. Por esta razão, Roas introduz a ideia de fantástico 
como “uma confrontação problemática entre o real e o impossí�vel” 
(ROAS, 2011, p. 50). Nos contos que escolhemos como corpus desta 
análise, veremos como esta relação proposta por Roas entre o real 
e o impossí�vel é pertinente, principalmente no que diz respeito aos 
contos neo-fantásticos.

Assim sendo, ao examinar a definição de “neo-fantástico”, podemos 
afirmar que nela se enquadraria perfeitamente a literatura de 
Cortázar, a de Kafka ou mesmo a de Borges. Nelas, a transgressão 
não reside no fato de haver um estranhamento, como quando alguém 
vomita coelhos vivos, em “Carta a uma senhorita em Paris” (1951), 
de Cortázar; nem mesmo na situação em que um vendedor oferece 
um livro “infinito”, acontecimento de abertura de “O livro de areia” 
(2009), de Borges; tampouco quando um homem desperta na forma 
de um inseto repugnante, como em A Metamorfose (1912), de Kafka. A 
transgressão acontece porque a esta outra ordem, que corre por baixo 
ou paralelamente ao “visí�vel”, também se dá validez e verossimilhança. 
Constatamos isso no fato da famí�lia de Gregor Samsa, personagem de 
A Metamorfose, conviver normalmente com sua brutal transformação. 
A transgressão operada pelo fantástico também se percebe quando 
Cortázar fala em Último Round de uma “descolocação”, e ambienta seus 
relatos em situações de passagens, de entrevisões, de sonho e de vigí�lia, 
ou quando constrói indiví�duos desdobrados, objetos impossí�veis, 
tempos superpostos, momentos de déjà vu.
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Assim sendo, enquanto a literatura fantástica se valia do medo 
e do horror, e se construí�a a partir desse caminho, a literatura 
neofantástica, segundo Jaime Alazraki, não se apoia nesses 
sentimentos:

[...] prescinde do medo, porque o outro emerge 
de uma nova postulação da realidade, de uma 
nova percepção do mundo que modifica a 
organização do relato, seu funcionamento, e 
cujos propósitos diferem consideravelmente 
dos perseguidos pelo fantástico. (ALAZRAKI, 
1983, p. 28, grifo do autor)

Tais relatos “neo-fantásticos”, dentre os quais localizamos a 
obra de Cortázar, não só propõem uma ruptura lógica do real, mas 
também demonstram uma espécie de ampliação das possibilidades 
da realidade, como observou David Roas. Pela transgressão que 
operam, descobrimos uma segunda realidade que se esconderia 
por detrás da cotidiana, por isso não encontramos vampiros ou 
fantasmas, mas indiví�duos como nós, de carne e osso. 

Esta capacidade – ou desejo – de elucidar o lado enigmático das 
coisas cotidianas, que é uma constante no conto neo-fantástico de 
Cortázar, já havia sido ressaltada por Walter Benjamin no célebre 
ensaio sobre o Surrealismo, no qual o crí�tico alemão alertava para o 
lado “corriqueiro” existente no enigma e vice-versa:

De nada nos serve a tentativa patética ou 
fanática de apontar no enigmático o seu lado 
enigmático; só devassamos o mistério na 
medida em que o encontramos no cotidiano, 
graças a uma ótica dialética que vê o cotidiano 
como impenetrável e o impenetrável como 
cotidiano. (BENJAMIN [1985], 1994, Vol I, p. 33)



109<< sumário

Ambos autores souberam extrair as narrativas mais insólitas de 
situações prosaicas do cotidiano, fazendo com que seus personagens 
circulassem em labirintos e aventuras que podiam ocupar o 
espaço de um escritório de advocacia ou de um apartamento num 
subúrbio de Buenos Aires, uma ponte no Leste europeu ou um 
engarrafamento numa auto-estrada. A partir da matéria pedestre do 
dia-a-dia, criaram suas mitologias e bestiários.

Dentre tantos contos inseridos na estética neo-fantástica, 
destacamos dois deles por afinidade e relevância: “A preocupação do 
pai de famí�lia”, de Kafka, e “Depois do almoço”, de Cortázar. Neles, 
o espantamento reside no fato de o insólito dividir com o banal 
o espaço mais prosaico de um lar, sem fazer qualquer alarde ou 
levantar suspeita quanto à verossimilhança do fato. 

No prólogo de seu Cuentos de los Días Raros (Contos dos Dias 
Estranhos) (2004), um dos grandes mestres da literatura fantástica 
espanhola, José Marí�a Merino, afirma que a literatura deve realçar a 
estranheza do mundo para abalar a pretensa normalidade da vida:

Frente ao sentimento avassalador de 
aparente e comum normalidade que esta 
sociedade quer impor, a literatura deve 
fazer a crônica da estranheza. Porque em 
nossa existência, nem desde o ontológico 
nem desde o circunstancial não há nada 
que não seja estranho. Queremos nos 
acostumar às rotinas mais cômodas para 
esquecer essa estranheza, essa estranheza 
que é o verdadeiro sinal de nossa condição. 
(MERINO, 2004, p.9)

Diante do automatismo do cotidiano e da condição cindida do 
sujeito, a literatura fantástica já não seria apenas uma distração 
lúdica, baseada no medo real ou imaginário, mas uma literatura a 
serviço dos seres humanos, capaz de jogar luz sobre os pontos cegos 
de nossa existência. Como alertou José Maria Merino no trecho 
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supracitado, o fantástico pode nos preparar, chamar nossa atenção 
para as lacunas da razão.

Entrevistado sobre o fantástico, Cortázar comentou não pensar 
no fantástico não como um gênero, mas como um sentimento do 
fantástico, algo que poderia irromper a qualquer momento, num 
meio-dia ensolarado, em que se está conversando, sem nenhum 
tipo de preparo. (CORTA� ZAR, 2002, p.37). Isto ocorre porque a obra 
de Cortázar é fortemente influenciada por uma visão ambí�gua da 
realidade ou o que ele chamou de supervisão do real. Para Cortázar, 
só há duas realidades: a do sonho e a da vigí�lia. Na esteira dos 
surrealistas, Cortázar também quis aproximar a literatura à visão 
de mundo contemporânea a ele:

(...) Usar o romance como se usa um revólver 
para defender a paz, mudando seu signo. 
Tomar da literatura isto que é ponte viva de 
homem a homem, e que o tratado ou ensaio só 
permitem entre especialistas. Uma narrativa 
que não seja pretexto para a transmissão 
de uma “mensagem” (...) uma narrativa que 
funcione como coagulante de vivências, 
como catalisadora de noções confusas e 
mal entendidas. 2(CORTÁZAR, 2005, p.79. 
Tradução de David Arrigucci Jr.)

Atraí�do pela ambiguidade Kafkiana, encontramos Cortázar 
na mesma esteira que vai contra a interpretação, em busca de 
uma linguagem que ao contrário de aprisionar, procurasse dar 
conta da movência do mundo; uma linguagem que aqui chamamos 

2  (...) Usar la novela como se usa un revolver para defender la paz, cambiando 
su signo. Tomar de la literatura eso que es puente vivo de hombre a hombre, y 
que el tratado o ensayo solo permite entre especialistas. Una narrativa que no 
sea pretexto para la trasmisión de un “mensaje” (...) una narrativa que actúe 
como coagulante de vivencias, como catalizadora de nociones confusas e mal 
entendidas. CORTÁZAR, Prosa do Observatório. Trad. David Arrigucci Jr. São 
Paulo: Perspectiva, 2005, p.79. 
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cinematográfica e que um de seus principais crí�ticos, David 
Arrigucci, chamou de escorpiônica, metalinguí�stica, que dá muitas 
voltas sobre si mesma, num movimento de invenção e crí�tica.

Em A Preocupação de um Pai de Família, de Franz Kafka, somos 
apresentados a um determinado personagem conhecido por 
Odradek, algo ou alguém hí�brido, que o narrador chama de “um 
ser” de quem, porém, nada se pode concluir. Sua origem é duvidosa, 
não se sabe se é eslavo ou alemão, e até mesmo seu aspecto fí�sico 
gera incerteza. Modesto Carone cunhou o termo “insciente” para 
tais narradores que, desorientados no ato de narrar, pouco ou nada 
sabem de seus personagens. Cortázar também nos apresentou 
narradores inscientes, como Roberto-Michel de Las Babas del Diablo, 
que nem mesmo sabe se narra em primeira pessoa do singular ou na 
terceira do plural. Mas, voltemos a Kafka: A�  primeira vista, Odradek 
é algo da ordem do informe, pois nele se reconhece:

o aspecto de um carretel de linha achatado 
e em forma de estrela, e com efeito, parece 
também revestido de fios, de qualquer modo 
devem ser só pedaços de linha rebentados, 
velhos, atados uns aos outros, além de 
emaranhados e de tipo e cor os mais diversos. 
Não é contudo apenas um carretel, pois do 
centro da estrela sai uma varetinha e nela se 
encaixa depois uma outra, em ângulo reto. 
(KAFKA, 2003, pp. 43-44) 

A despeito da minuciosa descrição de seu aspecto poliédrico, 
Odradek mais de uma vez adquire caracterí�sticas humanas, 
por exemplo quando o narrador nos informa que a disposição 
das varetas permite ao conjunto “permanecer em pé, como se 
estivesse sobre duas pernas” (KAFKA, 2003, p.44). Mesmo assim, 
em vão o narrador procura buscar a utilidade do que ele chama de 
“construção”, desenhando, desta vez, Odradek como uma espécie de 
objeto, porém, não há nada nele que indique sua utilidade. Tampouco 
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serviria como um enfeite, já que se encontra envolto em fios velhos e 
emaranhados. Se, por um lado, o pai de famí�lia tenta reificá-lo “como 
a madeira que parece ser”, por outro lado, comenta que “muitas 
vezes ele se conserva mudo por muito tempo”. A essa confusa 
descrição, o narrador acrescenta: “O todo, na verdade, se apresenta 
sem sentido, mas completo à sua maneira” (Kafka, 2003, p.44). 
Odradek constitui uma existência sem pathos, sem meta. 

Vale assinalar algo muito significativo a propósito das situações 
vividas por personagens como Odradek. Eles frequentemente 
se acham num entre-lugar, em lugares de passagem: escadas, 
corredores, uma ponte, uma estrada ou uma estação de metrô; 
deambulatórios, transitam em espaços que se justapõem numa 
espécie de revisão contí�nua ou reescritura infinita daquele sentido 
misterioso da aventura vivida. 

Habitante de um não-lugar, Odradek não se deixa capturar: 
circula pela casa, alternando seu paradeiro entre o sótão, a escada, 
o vão do corrimão, o vestí�bulo. Por vezes, desaparece e fica meses 
sem ser visto para depois então retornar à casa do narrador. Quando 
interpelado, irônico, é capaz de dizer seu nome, mas afirma ter 
domicí�lio incerto. A todas às questões responde rindo, “mas um 
riso que só se pode emitir sem pulmões” (Kafka, 2003, p. 44), como 
nos adverte o narrador. A ideia de um riso sem pulmões é por si só 
desestabilizadora, pois indica falta de respiração, ao fim e ao cabo, 
morte, abjeção, ausência de humanidade. 

Nisso reside a preocupação do pai de famí�lia, que dá origem ao 
tí�tulo do conto: poderá afinal Odradek morrer? Se sua existência 
é inútil, se nela não se reconhece um destino, se não se desgasta, 
resistirá à passagem do tempo? Um estranho ser que não morre, mas 
pode se mover, falar, rir, ou mesmo desaparecer quando lhe convém, 
parece dotado de certa superioridade em relação ao ser humano. 
Sobreviverá ao pai de famí�lia? Nada se pode afirmar sobre Odradek. 
Não é humano, tampouco desumano; parece feito de madeira, mas 
não há como afirmá-lo, poderia ser um carretel, mas não parece ser 
este o caso. Sua invisibilidade temporária é mais um indí�cio de sua 
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capacidade sobre-humana. Nenhuma interpretação permite concluir 
quem é Odradek, no entanto, não se questiona sua existência. E sua 
presença incômoda poderá permanecer por toda a eternidade. 

Gunthers Anders, Theodor Adorno, Maurice Blanchot e outros 
crí�ticos chamaram a atenção para essa circulação dos personagens 
de Kafka. Seres quase “mutantes”, não se deixam apreender. Mais do 
que dizer deles, o narrador investe na técnica do desdizer, onde se 
afirma para então negar, e isso se evidencia em frases evasivas como 
“Alguém ficaria tentado a acreditar que”, ou “Não é possí�vel dizer 
nada mais preciso a esse respeito”, “Alguns dizem que”... “Outros 
por sua vez”... e assim por diante. A técnica do desmentir, como 
o cinema, mostra mais do que explica. Em Kafka, e mais adiante 
veremos que também em Cortázar, o enredo vai se construindo pelo 
gestual, pela minuciosidade das ações, não tanto pelas palavras. 
A linguagem torna-se inverdade, é distorcida, e os gestos, muitas 
vezes, contradizem as palavras.

Assim é que encontramos em “Después del almuerzo”, de 
Cortázar, um personagem que em muito se assemelha a Odradek. 
Tão atormentado quanto o pai do conto kafkiano, o jovem narrador 
nos relata o suplí�cio de compartilhar o lar com esta espécie de 
Odradek, cujo aspecto grotesco é insuportável à vista, e comentários 
levam a crer que pode se tornar violento. Não sabemos se se trata 
de um animal, de uma criança, de um adulto com problemas 
mentais, de uma anomalia. Não é possí�vel resolver o enigma, pois 
em nenhum momento Cortázar faz concessões ao leitor. Do mesmo 
modo, no texto de Kafka, a relação contemplativa entre leitor e 
texto é perturbada. Somos jogados no centro da armadilha e a cada 
parágrafo buscamos incansavelmente a forma, o desenho da coisa 
espantosa, do abjeto. Mas é inútil. Como observou Adorno, “cada 
frase diz: ‘interprete-me’; e nenhuma frase tolera a interpretação.” 
(ADORNO, 2003, p. 241). 

Isso ocorre porque Cortázar e Kafka são dois autores que 
resistiram à fixação de sua literatura – ou da literatura – através 
do uso deliberado da ambiguidade. Este parece ser o ponto de 
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convergência entre a estética fantástica e o cinema. Ao ampliar as 
possibilidades da realidade, tais narrativas esgarçam-se, pedem 
para ser adaptadas, tocam as telas do cinema.

 Segundo Adorno (que no ensaio citado se referia à Kafka), neste tipo 
de narrativa a distância estética é encurtada e a violência deste ato é tão 
poderosa que acaba gerando a impressão de realidade, típica do cinema: 

Os seus textos são dispostos de maneira a 
não manter uma distância constante com 
sua vítima, mas sim excitar de tal forma os 
seus sentimentos que ela deve temer que o 
narrado venha em sua direção, assim como 
as locomotivas avançam sobre o público 
na técnica tridimensional do cinema mais 
recente. (ADORNO, 2003, p. 241)

O conto de Cortázar em questão se passa numa tentativa do 
narrador de levar a presença informe para um passeio. O menino 
reclama, mas não pode negar o pedido dos pais, e o trajeto é todo um 
encadeamento de cenas que desenham com detalhe a dor do rapaz 
de ter de conduzir a coisa pelas ruas de Buenos Aires. Na busca 
desesperada pela decifração da verdade, conseguimos ver a cara de 
horror dos que passam, ouvir essa presença inquietante se mexer, 
sentimos o esforço do jovem em conter a animalidade da coisa, de 
manter tudo sob controle, inclusive o seu constrangimento, e a cada 
fragmento da história nos rendemos mais e mais, como no escuro de 
uma sala de projeção. 

No trecho a seguir, Cortázar nos descortina este personagem 
com num verdadeiro filme de suspense, mostrando e escondendo, 
valendo-se da tensão, dos silêncios, das rubricas indicativas dos 
modos de olhar e de agir dos personagens, de modo que somos 
capazes de ouvir a respiração entrecortada do narrador, num 
ambiente marcado pela iminência do perigo: 
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A esa hora el tranvía viene bastante vacío, y 
yo rogaba que puediéramos sentarnos en el 
mismo asiento, poniéndolo a él del lado de la 
ventanilla para que molestara menos. No es 
que se mueva demasiado, pero a la gente le 
molesta lo mismo y yo compreendo. Por eso 
me afligí al subir, porque el tranvía estaba 
casi lleno y no habia ningún asiento doble 
desocupado. El viaje era demasiado largo 
para quedarnos en la plataforma, el guarda 
me hubiera mandado que me sentara y lo 
pusiera en alguna parte; asi que lo hice entrar 
em seguida y lo llevé hasta um asiento del 
medio donde una senhora ocupaba el lado de 
la ventanilla. Lo mejor hubiera sido sentarme 
detrás de él para vigilarlo, pero el tranvía 
estaba lleno y tuve que seguir adelante y 
sentarme bastante más lejos. (CORTÁZAR, 
2007, p. 379-380) 

Em nenhum momento do conto, conseguimos fazer uma ideia 
clara do personagem:

Me tuve que levantar (y ahora dos o três 
pasajeros me miraban) y acercarme al outro 
asiento. “Dos boletos”, le dije. Corto uno, me 
miro um momento, y despues me alcanzó 
el boleto y miro para abajo, medio de reojo. 
“Dos, por favor”, repeti, seguro de que todo 
el tranvía ya estaba enterado. (CORTÁZAR, 
2007, p.379-380) 

E�  inegável o impacto do cinema sobre a obra de Cortázar, entre 
outras razões, pelas múltiplas possibilidades de montagem que 
seus textos apresentam. Cortázar promove um esgarçamento da 
narrativa, atribuindo uma importância ao fragmento, à montagem, 



116<< sumário

ao que se esboça, mas não termina. Entre tantos outros elementos, 
a ambiguidade, a ação quase autômata de seus personagens e a 
dificuldade de interpretação parecem ser os principais fatores 
que aproximam Kafka de Cortázar. No contato com a literatura 
destes autores, é impressionante a sensação de penetrarmos no 
universo de um filme de ação, porém esvaziado ou esmaecido dos 
elementos constitutivos da solução clássica da trama, restando 
então como suporte máximo a própria ação. Encontramos, portanto, 
personagens que circulam entre cômodos de uma casa como 
estrangeiros; a razão de sua existência se acha toda na dependência 
de gestos que levem a entradas ou saí�das, de deslocamentos 
estratégicos num cenário que não os protege ou abriga.

Toda a obra de Cortázar pode ser vista como um desejo obsessivo 
de “fixar vértigos”, imagem que o autor usou tomando como base a 
máxima de Rimbaud: “Jenotaisl´ inexprimable. Je fixais des vertiges” 
(Percebo o inexprimí�vel. Fixo as vertigens) (Rimbaud, apud 
CORTA� ZAR, 1999, p.16). Não me parece outra a especificidade da 
linguagem do cinema: um meio que exige decifração permanente, 
que pretende “fixar vertigens” enquanto se desloca no binômio 
“revelação-engano”, como mostrou Ismail Xavier3.

Escritores como Kafka e Cortázar transformam o que há de 
excepcional no fantástico em regra, e numa estrutura que já 
não depende de seres de outro mundo, “mas cujo único objetivo 
é o homem” (TODOROV, 1980, p.183). Tal visão do fantástico é 
encontrada em muitos contos de Cortázar, que foi grande leitor de 
Kafka, para quem o fantástico se realiza como forma de ampliação 
da visão do homem e como ponte a franquear o acesso a essa outra 
realidade que sempre esteve a nos espreitar.

3  Neste ensaio, Ismail Xavier trata da questão do olhar “construído” pelo aparato 
mecânico. De um olhar que antes se via como um olhar que “olha pra mim”, o olhar 
da sociedade, que me devolve o olhar, passamos a experimentar um olhar que olha 
em nosso lugar (olha por mim), tentando cobrir o que é visível e tornando o fora 
do campo visível também. Cf. XAVIER, Ismail. O olhar e a cena. São Paulo: Cosac 
&Naify, 2003.
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da morte QUe volta em Uma poética 
a-histórica

Felipe Fanuel Xavier Rodrigues1

Through the centuries of despair and dislocation, 
we had been creative, because we faced down 

death by daring to hope.2

(Maya Angelou)

Ao assumir que a linguagem deve ser o ponto de partida de 
qualquer trabalho literário, este artigo se propõe a falar sobre 
um campo em que as coisas permanecem em silêncio, com uma 
linguagem impossí�vel de ser conhecida, à espera da nomeação, 
através da qual são vertidas para a linguagem sonora. Entre esta 
linguagem sonora humana e aquela linguagem muda das coisas, 
resta a tradução contí�nua. Mantendo aberta a possibilidade de 
a crí�tica ser recriada como gênero, (FRAGASSO, 1993, p. 124) 
Walter Benjamin já associou a mudez das coisas à sua separação da 
linguagem paradisí�aca, sendo a morte, o signo da própria queda, a 
marca de tal orfandade transcendental. Reconhecendo que “[q]
uanto maior a significação, tanto maior a sujeição à morte, porque 
é a morte que grava mais profundamente a tortuosa linha de 
demarcação entre a physis e a significação”, Benjamin conclui que “se 
a natureza desde sempre esteve sujeita à morte, desde sempre ela foi 
alegórica.” (BENJAMIN, 1984, p. 188)

Desta forma, a relação entre morte e significação é lida como 

1  Doutorando em Literatura Comparada (linha de pesquisa: Literatura e 
Cultura Contemporâneas) na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Com bolsa CAPES/Fulbright de doutorado sanduíche, 
desenvolve pesquisa como Visiting Scholar no Dartmouth College, Hanover, NH, 
EUA. E-mail: ffanuel@gmail.com
2  “Ao longo dos séculos de desespero e deslocamento, temos sido criativos, 
porque enfrentamos a morte quando ousamos ter esperança.” (Tradução nossa)
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a relação entre natureza e história. Na busca por uma forma 
de expressão artí�stica, como a linguagem e a escrita, Benjamin 
encontra na alegoria um elemento que revela “a facies hippocratica 
da história como protopaisagem petrificada”. (BENJAMIN, 1984, 
p. 188) A história, cuja melhor expressão seria a caveira, “é 
sempre significação quebrada porque a significação de uma coisa 
só pode ser apresentada por meio da significação de outra coisa: 
provisoriedade, equivocidade, alteridade são os termos decisivos 
desta linguagem.” (FRAGASSO, 1993, p. 130)

Se “[a] crí�tica é a mortificação das obras”, (BENJAMIN, 1984, p. 203) 
o trabalho do crí�tico consiste em “tornar as obras de arte alegóricas 
para, em suas ruí�nas, discernir o conteúdo de verdade que redime as 
obras.” (MURICY, 2009, p. 173s) Com isso, a obra existe como ruí�na, 
mas prepara a sua própria crí�tica, na qual sobrevive.

Este processo crí�tico alegórico, em que morte e significação 
caminham juntas, permite que se mantenham abertas as leituras. 
Lendo narrativas e versos afro-brasileiros contemporâneos, 
observa-se que o contexto do qual provêm tais textos manifesta 
seu aspecto mais anacrônico do que sincrônico quando se trata de 
história. Aceitando que a alegoria é “escrita enquanto imagem”, 
(MURICY, 2009, p. 174) percorre-se as imagens da morte pintadas 
nos textos literários em questão. Leituras da materialidade 
cultural afro-brasileira em prosa, verso e performance revelam 
que seu caráter não histórico é inerente à concepção da morte na 
cosmovisão da cultura de herança africana, a qual compreende 
o tempo de modo cí�clico, diferentemente da noção ocidental de 
tempo escalar da história. Nesta poética a-histórica, a morte se faz 
percebida através de caracterí�sticas culturais distintas, o que não 
significa que se trata de uma significação mais do que provisória.

a marca a-histórica do contexto cUltUral 
bRASiLEiRO

O fundamento de uma poética a-histórica pode ser localizado 
no próprio contexto cultural brasileiro, sobretudo no que se refere 
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à maneira como esse contexto se diferencia historicamente de 
outros contextos ocidentais. Vilém Flusser reconhece que a leitura 
da história ocidental como “soma dos atos decisivos (res gestae)” 
ocorridos principalmente no Hemisfério Norte pode se revelar 
incompleta. (FLUSSER, 1998, p. 34) Ao considerar a relação entre 
a faixa histórica e sua contraparte a-histórica, problematiza-se a 
própria concepção da história, dando importância à humanidade 
extra-histórica, que deixa de ser lida pelo mero status de exótica.

Flusser caracteriza como “à margem da história” os processos 
que se desenvolvem no contexto cultural brasileiro, pois “se história 
significa ‘tornar consciente’, os processos em curso no Brasil se dão 
à margem da consciência inclusive, ainda, do próprio brasileiro.” 
(ibidem, p. 53) Assim, a marca a-histórica brasileira estaria na 
atmosfera cultural amplamente caracterizada pelo inconsciente, 
o emotivo e o intuitivo, assim como pela desconfiança para com o 
mero intelecto. Fora do contexto histórico, porém por este nutrido, 
o sujeito brasileiro seria capaz de “sintetizar dentro de si e no seu 
mundo vital tendências históricas e não históricas aparentemente 
contraditórias, para alcançar uma sí�ntese criativa, que por sua vez 
não vira tese de um processo histórico seguinte.” (ibidem, p. 54) 
Ocorre, portanto, no Brasil uma nova maneira de se viver capaz 
de superar e absorver a história de modo criativo. Esta cultura 
a-histórica brasileira dá à luz um homo ludens, marcado pelo ritmo 
sacral do corpo e de seus sentidos.

A diferença entre os contextos reside na maneira de se pensar. O 
pensamento histórico entende que “a sociedade humana é tomada 
de processo superador que se inicia em origens mágico-mí�ticas (na 
pré-história), conserva tal origem em todas suas fases e visa a meta 
(a plenitude dos tempos), na qual as virtualidades originais serão 
totalmente realizadas.” (ibidem, p. 77) Já o pensamento a-histórico 
concebe que “a sociedade humana é uma forma de romper a trágica 
solidão do homem que enfrenta sua morte, dar forma e sentido à 
sua vida única, incomparável, irrevogável e irrepetití�vel.” (ibidem, p. 
78) Mesmo não cabendo a pergunta sobre qual seria o melhor modo 
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de se refletir sobre a vida, Flusser nota que em paí�ses históricos, 
há tendências em direção ao pensamento a-histórico, como a 
fenomenologia, o existencialismo, o estruturalismo e o positivismo 
lógico, o que sinalizaria certo abandono da história. No entanto, 
“apenas o pensamento a-histórico brasileiro é espontâneo, e tais 
tendências são deliberadas, e portanto duvidosas.” (idem)

Cabe ressaltar que a recepção da ideia de progresso na sociedade 
brasileira também revela sua peculiaridade. Diferentemente dos 
paí�ses históricos, em que o progresso é vivenciado como meta da 
vida, no Brasil, o progresso é vivenciado como um dos métodos 
para se alcançar uma meta para além do progresso. Trata-se de 
uma utopia, com a seguinte ressalva: “O ‘lugar nenhum’ (utopia) não 
é, como no caso do pensamento histórico a plenitude dos tempos 
dentro da qual a história desemboca, mas é um lugar fora do tempo 
irrigado pelo tempo, um lugar exemplificado pelo carnaval e outros 
fenômenos brasileiros.” (ibidem, p. 126)

O ambiente cultural brasileiro permite um “salto qualitativo” em 
relação à alienação. Se a realidade socioeconômica é um problema 
concreto, efetua-se uma troca dessa realidade por outra, com 
estrutura e vivências diferentes, donde surge o distinto homo ludens: 
“Um homem não mais condicionado por economia, para falarmos 
marxisticamente. Um homem para o qual arte é melhor que verdade, 
para falarmos niestzscheanamente.” (ibidem, p. 101) Com ele, a 
realidade do jogo supera a difí�cil realidade. 

Em suas análises, Flusser encontra três ní�veis de formação do 
contexto cultural brasileiro de caráter a-histórico: o nível básico não 
histórico, o nível intermediário pseudo-histórico e o nível superior não 
histórico. 

A preponderância de elementos africanos é a marca do nível 
básico não histórico. Desembarcando no paí�s de mãos vazias e na 
condição de ví�timas do trabalho escravo, os negros foram limitados 
na preservação de sua tradição cultural, servindo-se para isso de 
gestos estruturados como a dança e a música. Houve a necessidade 
de se elaborar modelos de fácil construção para se conservar a 
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cultura. Um aspecto marcante decorrente deste fenômeno é o ritmo: 
“A sí�ncope africana e a alta organização (sofisticada) do movimento 
do corpo atestam que se trata de cultura em sentido radical, e faz 
com que viver no Brasil seja vivenciar ininterruptamente cultura, 
embora nem sempre o fato esteja presente.” (ibidem, p. 137) Sendo 
a vida uma constante hierofanização do imanente, vive-se aqui 
o ritmo sacral do corpo e dos sentidos do corpo. Razão pela qual 
Flusser considera o Brasil mais culto que os paí�ses marcados pelo 
progresso, pois tal cultura a-histórica resiste às tentativas de 
banalização nos meios de comunicação bem como à comercialização 
alienante. Um personagem cultural brasileiro que atesta a 
autenticidade desta cultura é o malandro. Tendo Exu como seu 
arquétipo mí�tico, este complexo personagem despreza os valores 
ocidentais com sua inteligência viva mascarada em ingenuidade e 
com sua criminalidade acompanhada de humor e graça. A cultura 
fundamental brasileira se caracteriza, portanto, como não histórica, 
manifestando-se em estrutura concreta e espacial, sobretudo em 
gestos cotidianos, e residindo sua sacralidade no ritmo africano.

No ní�vel pseudo-histórico, a cultura é sempre defasada, “porque 
repete fases esgotadas pela cultura ocidental, mais ainda porque 
não vivencia as fases.” (ibidem, p. 139) Sua marca é um curioso 
preciosismo e academicismo. Articula-se o espí�rito de outrem, ao 
invés do próprio, ao buscar copiar modelos em paí�ses históricos 
para de lá se obter aceitação e legitimidade. Esta falta de vivência 
resulta em um aroma de papel impresso.

No ní�vel superior não histórico, o Brasil se distingue pelo ritmo 
provido pela cultura básica e pela irrigação pelo Ocidente de uma 
falsa cultura histórica. O rompimento de tal falsidade histórica 
acontece quando se cria no paí�s um novo tipo de cultura a-histórica 
que se configura como uma sí�ntese da cultura básica com os 
elementos ocidentais. E�  justamente esta sí�ntese de elementos 
heterogêneos que constrói um contexto a-histórico marcado por 
uma nova maneira de vida humana, digna, lúdica e criadora.
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A CENTRALiDADE DO CORPO E DO RiTmO E A fORmAÇÃO DE 
um TEmPO míTiCO

O legado cultural negro contribui diretamente para a 
centralidade do corpo e do ritmo no contexto cultural brasileiro. 
Evidentemente, qualquer compreensão de tal corporeidade deve 
ser lida à luz das performances afro-brasileiras. O conceito de 
“motrizes culturais” é proposto por Zeca Ligiéro para se referir 
à complexidade das dinâmicas culturais presentes na diáspora 
africana. (LIGIE� RO, 2011, p. 111) Afinal, em contextos diaspóricos, 
a herança cultural africana, passa por um processo no qual se cria, 
recria ou reinventa a performance trazida da A� frica num tempo 
remoto ou imaginário.  

Em celebrações religiosas, nas quais as práticas performativas 
ocorrem pela combinação de elementos como dança, canto, música, 
figurino, entre outros, o corpo do performer se torna o seu texto, 
já que “[n]ele se corporifica uma literatura viva, desenvolvida 
a cada apresentação, refletindo o conhecimento que se tem da 
tradição.” (idem) No corpo, a arte está sempre em movimento 
através de danças, cantos, batuques e formas visuais, o que 
permite a atribuição de novos sentidos ao que foi criado. Jogo e 
ritual se mesclam para criar uma literatura corporal. Afinal, no 
que se refere à bagagem cultural africana, em razão das condições 
impostas pela escravidão, a única possibilidade de se recuperar um 
comportamento é exatamente por via daquilo que está circunscrito 
no corpo, “enquanto memória que se expressa”, como observa 
Ligiéro, “ou do que está guardado na memória dos mais antigos, 
nas chamadas bibliotecas vivas, que esses comportamentos se 
revestem.” (ibidem, p. 116)

Na “performance sem ensaios” do candomblé, o médium vira o orixá, 
semelhante ao ator que, sem deixar de ser ele mesmo, vira o personagem. 
(ibidem, p. 120s) Na linguagem religiosa, recorre-se ao termo “virado” 
para se aludir a este corpo em performance. Por meio da dança, orixás 
são incorporados, impelidos pelo canto e pela música, para executar 
suas coreografias alusivas aos dramas de sua vida mí�tica. 
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Proposta pelo filósofo congolês Fu-Kiau Bunseki para se 
denominar as performances africanas negras, a trí�ade “cantar-
dançar-batucar” permite observar que por intermédio dos 
elementos performativos africanos básicos, se instaura “não 
somente um tempo extracotidiano através do qual são invocadas as 
forças ancestrais”, como também “restaurações de comportamentos 
atribuí�dos a determinados ancestrais no continente africano.” 
(ibidem, p. 113) 

Todavia, a prática performativa depende dos guardiões da tradição 
transmitida oralmente pelos africanos e seus descendentes. Legitima-
se a necessidade de se conhecer por meio da prática do performer que, 
uma vez iniciado, pratica o que aprendeu com o mestre, mas pode 
também desenvolver seu próprio estilo, rearranjando matérias e 
técnicas da tradição. O conhecimento também ocorre na transmissão 
da sabedoria ancestral africana da parte daqueles que têm sua 
memória venerada. No ambiente ritualí�stico, os ancestres vêm a terra 
por meio do transe e se comunicam com os fiéis, aconselhando-os e 
respondendo às suas questões. 

Além disso, religiões de origem africana cultivam uma noção de 
tempo que se difere da concepção ocidental de tempo. Trata-se de 
uma maneira de entender que as atividades que envolvem os rituais 
determinam o tempo, e não o contrário. Suspenso o tempo do relógio, 
ou o tempo histórico, a dramatização mitológica se torna possí�vel.

Na concepção iorubá de tempo, os acontecimentos do passado 
estão vivos nos mitos, que explicam a vida no presente. O tempo 
mí�tico é o tempo das origens, marcadamente cí�clico. Neste tempo 
cí�clico, vida e morte formam um ciclo que sempre se repete. Quem 
morre vai para um mundo intermediário entre o Aiê, o mundo 
dos vivos, e o Orum, o mundo dos orixás e dos espí�ritos. De lá os 
mortos podem retornar ao mundo em que se vive em contato com 
a natureza, ao nascerem de novo. Com a morte de um iniciado, 
impõe-se a realização de ritos fúnebres com a finalidade de libertar 
o espí�rito de suas obrigações para com o mundo do Aiê. Assim, 
“[o] rito funerário é, pois, o desfazer de laços e compromissos 
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e a libertação das partes espirituais que constituem a pessoa.” 
(PRANDI, 2005, p. 58) O ciclo de vida e morte se fecha, permitindo 
que a repetição mí�tica se realize.

a morte em fragmentos de textos afro-brasileiros 
CONTEmPORâNEOS

A leitura do percurso estético da palavra “morte” em textos afro-
brasileiros contemporâneos começa em versos. Conceição Evaristo 
dedica o poema “Negro-Estrela” à memória de Osvaldo, seu “doce 
companheiro”, pelo tempo que a vida lhes permitiu. Seu lirismo 
se expressa na primeira linha de cada uma das quatro estrofes: 
“Quero te viver”. Estabelecendo-se um diálogo poético com quem se 
ausentou, deseja-se viver a vida que já se foi. Trata-se de uma vida 
que é vivida no “tempo exato” e “na plenitude do momento gasto”, 
mas que se encontra plena no “vazio buraco”. 

Quero te viver, 
Negro-Estrela, 
compondo em mim
constelações de tua presença
para quando um de nós 
partir
a saudade não chegar sorrateira
vingativa da ausência
mas chegar mansa
revestida de lembranças
e amena
cantar no peito
de quem ficou 
um poema que transborde
inteiro a certeza
da invisível presença.
(EVARISTO, 2008, p. 59)

Negro-Estrela, o interlocutor do poema, compõe “constelações” 
de sua presença em quem fala, preparando assim sua própria 
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partida. De modo que quando chegar este momento, a saudade não 
produzirá uma ausência dolorosa, pois trará lembranças. O querer 
viver a presença de uma ausência só é possí�vel no âmbito poético, 
no qual o canto e a poesia abrem a possibilidade de se viver uma 
“invisí�vel presença”. Portanto, a morte pode deixar de ser ausente 
para estar presente de modo invisí�vel, desde que se queira viver 
quem não está mais aqui.

A tristeza profunda causada pela dor de se perder alguém é 
inescapável como o “banzo”, sobre o qual Evaristo diz as seguintes 
palavras: “Das acontecências do banzo, em determinados casos, 
nada pode ser feito para se escapar, a não ser viver...” (ibidem, p. 57) 

No poema “Tantas são as Estrelas...”, é precisamente na solidão 
do “banzo antigo” que se rememora todos os que já se foram. Citando 
a memória da Velha Lia, sua tia que se fez sua mãe, e a memória de 
Rosangela, sua amiga, a poeta se nega a acreditar que as estrelas se 
apaguem. A mesma declaração inicial nas três estrofes do poema 
revela que a negação pode dizer muito: “Não, eu me nego a acreditar”.

Os olhos tendem a ser iludidos pela certeza de que só veem o que 
é vivo. Contudo, ao morrer, quem parte veste sua roupa de estrela 
e passa a habitar a constelação de saudades de quem rememora. 
Assim, nega-se a crer que a voz só será audí�vel se a boca mexer um 
som dizí�vel. Novamente, a poesia não acredita no fim decretado pela 
morte, pois, no verso, inaugura-se uma condição humana estelar, 
para além do nada:

Não, eu me nego a acreditar
que um corpo tombe vazio
e se desfaça no espaço
feito poeira ou fumaça
adentrando no nada dos nadas
nadificando-se.
(ibidem, p. 61)

Para além do nada, do corpo tombado, do espaço vazio, da 
ausência e da ameaça da morte, irrompe a possibilidade da arte 
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nas palavras de quem colore imagens: “eu desenho a sua luz-
mulher/ e as pontas de sua estrela/ enfeitam os dias que ainda/ me 
aguardam”. (idem) O cruzamento de pontas de estrelas inaugura o 
tempo da invisí�vel presença da morte. Nestes versos, estrelas habitam 
constelações de saudades. Nada se pode fazer a não ser viver.

Também em versos, Mãe Beata de Yemonjá faz um chamamento 
a um ilustre morto: “Acorda, Zumbi, teu povo te chama./ Ouve o 
clamor das águas, das matas/ Pois todos te amam.” (COSTA, 2010, p. 
157) O uso dos verbos “acordar” e “ouvir” vivificam um personagem 
importante da trajetória afro-brasileira com outro verbo “amar”. A 
voz poética é incensada pelo tom sacerdotal que se ouve na invocação. 

O clamor dos versos convoca o herói para, em uma jornada épica, 
vir do passado ao presente com a finalidade de enxugar os olhos de 
quem chora:

Vem, chega para teus irmãos
ajuda, pois outro igual a ti, não virá. 
Teu corpo luzente, teus olhos a brilhar, 
vem companheiro, chega, enxuga meus 
olhos pois vivo a chorar.
(COSTA, 2010, p. 157)

 
Na poesia, ouve-se uma voz que se afirma negra, mulher, flor, dor e 
amor. Seu corpo treme ao pronunciar o nome do herói. Zumbi não 
está tão distante de quem declara que “lábios sedentos” o esperam 
e de que ele “não morreu”, mas “continua aqui”. Nos versos de Mãe 
Beata, ele está tão vivo que ela o chama de seu homem, “aurora que 
abre”, companheiro, capaz de matar seu cio e de lhe amar. 

Como se o mí�tico lí�der do Quilombo dos Palmares ainda estivesse 
vivo nas águas e matas pelo amor que lhe é atribuí�do. O próprio 
nome “zumbi”, na lí�ngua quimbundo: Nzûmbi, significa espectro, 
avejão, fantasma. (ASSIS JUNIOR, s.d., p. 379) 

Em prosa, Mãe Beata de Yemonjá narra, no conto “O homem que 
queria enganar a morte”, a história de alguém que só tinha um filho, 
o qual estava gravemente doente. Um dia, ele recebeu uma visita de 
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uma senhora, referindo-se a si como a Morte. Ao ouvir que o objetivo 
da visita era buscar o menino, o homem começa a chorar, abraçando 
a Morte e implorando que não levasse a criança, pois ele, sem mulher 
e outros filhos, ficaria sozinho. A Morte consente: – E� , no lugar dele, 
daqui a sete anos, eu levo você. (BEATA DE YEMONJA� , 2008, p. 66) 
Desta forma, as fronteiras entre passado, presente e futuro se 
diluem. O homem se declara vivido demais para continuar a viver, 
acolhendo a redução de seu tempo. Seja agora ou daqui a sete anos, 
o tempo será sempre da Morte, que garante a sua volta. A partir da 
visita funesta, o tempo se reduz a uma angústia de um dia ser levado 
pela visitante, o que há de se confirmar, apesar da tentativa do 
homem de enganar a morte. 

A autora conclui este conto com uma voz que intervém no texto 
para traduzir a “moral da história”. No caso desta glosa, lê-se o 
seguinte alerta no encerramento da história: “Isto é um exemplo 
para quem gosta de enganar os outros, fazer trato e não cumprir.” 
(ibidem, p. 66) Esta voz didática suspende o próprio conto a um 
plano ético, dando à personagem Morte um status alegórico. 

Mãe Beata de Yemonjá também conta a história de Tia Cilu, “uma 
velha muito bondosa, que jogava búzios e rezava todas as crianças 
do lugar”, (ibidem, p. 31) perto da qual morava uma senhora com seu 
filho. Em uma madrugada chuvosa, esse rapaz, ao voltar de viagem, 
passou pela casa da respeitada anciã. Ao vê-la sentada e fumando, 
pediu a bênção e foi benzido. Tendo chegado a sua casa e contado 
à mãe sobre o ocorrido, descobre que aquele seria o último dia do 
axexê (ritual fúnebre) da velha. Nas palavras finais que retocam o 
conto, Mãe Beata traduz o tempo mí�tico que envolve vida e morte 
em um axioma: “[...] para nós, iniciados, não existe a morte. Somos 
ancestrais, e Tia Cilu era uma ancestral.” (ibidem, p. 32)

O conto “Mukondo”, que significa o ritual de homenagem aos 
mortos, de Lande Onawale, tem a morte como tema principal. A 
narrativa se abre com o número de uma cova, 84, anunciado pelo 
coveiro, que será usado na aposta do jogo de bicho mais tarde. Ou 
seja, o conto se inicia com o fim de um funeral, no qual a ausência do 
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morto dá lugar à presença de sua morte entre aqueles que ficam. 
Passados três dias do sepultamento, alguém se lembra de D. Juca, 

a avó do falecido marido de D. Ismênia. Trata-se de uma senhora de 
96 anos, de quem a famí�lia estava habituada a ouvir histórias no 
tamborete da porta de casa. Incumbida de dar a notí�cia da morte 
de Roberto, Iara, ao mencionar o nome do irmão, tem sua fala 
completada por sua bisavó: – Foi pro sererê... (ONAWALE, 2008, p. 
27) Esta era a sua maneira de se referir ao falecimento de alguém. 
Querendo saber o significado desta expressão, Iara ouviu o seguinte: 
– ...é o lugar de quem nunca veio... pr’onde vai quem nunca vorta 
intero... (idem) No pensamento da senhora descrita como alguém em 
constante reflexão, a morte é definida como um lugar de onde não 
se vem, mas para onde se vai e de onde se volta. A volta da morte, 
entretanto, tem suas consequências: nunca se volta inteiro.

CONCLuSÃO
Leituras da palavra “morte” em fragmentos da literatura afro-

brasileira contemporânea podem traçar caminhos para se tatear 
uma poética oriunda de um contexto a-histórico. O desenho de tal 
contexto se revela em uma narrativa que permite a volta cí�clica e 
mí�tica da morte. Morrer significa ir para o sererê, de onde nunca se 
vem, mas para onde se vai quem nunca volta inteiro. Na concepção 
cí�clica de tempo, não se trata de “vir”, mas de “ir” e “voltar”, mesmo 
que não se volte o mesmo. Instaura-se, pois, um jogo de presença – 
“vai” – e ausência – “vorta”. A Morte também se personifica em um 
tempo mí�tico no qual ela se revela soberana da própria vida, sendo 
sua visita inescapável. Na poesia, com a anulação semântica do 
verbo “morrer” em tom litúrgico, o espectro se torna mais próximo 
que distante. Versos também se negam a acreditar que estrelas se 
apaguem, quando pintam a imagem de que quem morre veste roupa 
de estrela. A morte inaugura um viver, mas um viver uma invisí�vel 
presença de estrelas que habitam a constelação de saudades.

Assim, a volta da morte em uma poética a-histórica produz uma 
estética própria. A leitura de fragmentos de produções literárias 
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afro-brasileiras contemporâneas pelos caminhos do tema em tela 
aponta novamente para um contexto cultural heterodoxo, fora da 
curva da linearidade ocidental. 
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bORgES: CiRCuLARiDADE E fiNiTuDE

Gabriel Pereira de Melo1

iNTRODuÇÃO
A narrativa está presente em todos os momentos do homem, 

por isso, ainda é importante para seu desenvolvimento. Entendê-
la como uma ideia que agrega a formação do homem é a maneira 
mais profí�cua de entender que a narrativa subsidia a realidade 
de fatos em que o ser humano está inserido. A teoria do eterno 
retorno proposta pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, à qual 
propicia o entendimento da crí�tica que o filósofo faz da concepção 
tradicional de como se entende a tradição filosófica e histórica do 
conhecimento, é o ponto de partida para a análise da obra de Jorge 
Luis Borges. Seguindo essa linha crí�tica nietzschiana, Borges tece 
sua, possí�vel, concepção de narração. Borges se utilizada da filosofia 
nietzschiana (entre outras filosofias) para criar o seu modo de 
fazer ficção – hí�brido-ficcional –, e continuar a análise pretendida 
por Nietzsche. Desse modo, o objetivo deste trabalho é abordar 
a narrativa borgeana a partir da negação do tempo sucessivo 
propiciado pela duplicação temporal e da afirmação da circularidade 
do tempo, abordando as relações inusitadas em que tal circularidade 
situa as personagens dos contos “El Otro” e “Agosto 25, 1983”; 
e relacionar essa concepção de tempo com a fazer da narrativa 
insólito-fantástica.

1  Aluno do curso de Mestrado em Estudos Literário na Universidade Federal 
de Rondônia – Unir. Integrante do projeto de pesquisa “O Fantástico: intersecções 
críticas”. Tem experiência com literatura fantástica, filosofia, estudos comparados 
entre literatura e abordagens filosóficas. (E-mail para contato: bielmelo5@gmail.
com)



132<< sumário

NiETzSChE: CiRCuLARiDADE DO TEmPO 
A narrativa é uma das formas que o homem possui de aquisição 

do conhecimento. E�  por meio dela que o homem está incluso em uma 
realidade de fatos do mundo. Contudo, não é inato ao homem nascer 
dotado de conhecimentos. O homem passa por um processo que se 
inicia com o nascimento e se encerra com o falecimento do corpo. Já 
na teoria platônica do conhecimento, o ser humano nasce com todas 
as experiências adormecidas e precisa que as experiências sensí�veis 
despertem o conhecimento já contido no ser humano. Desse modo, 
o homem platônico não poderá adquirir novos conhecimentos e 
novas experiências, pois elas já estarão contidas, de antemão, dentro 
do ser. Tal afirmação implica na questão de que toda a narrativa 
humana está escrita e não há possibilidade de ser reinventada, o que 
acaba limitando o homem. 

A decadência e a contraposição da teoria platônica do 
conhecimento deram-se a partir do momento em que um de seus 
discí�pulos, Aristóteles, começou a afirmar que a experiência do 
homem não estava contida num mundo de verdades – o mundo 
inteligí�vel; mas, no mundo terreno/fí�sico (palpável ao ser) – mundo 
sensí�vel. A virada da teoria platônica por Aristóteles permitiu, 
séculos depois, que os filósofos modernos começassem a criticar 
também essa filosofia metafí�sica. Encontra-se entre esses filósofos 
Friedrich Nietzsche, que concebe uma das crí�ticas mais ácida sobre 
a tradição filosófica, principalmente, a crí�tica ao sistema metafí�sico.

A filosofia de Nietzsche perpassa por quase todos os temas da 
filosofia tradicional e moderna. Os conceitos propiciados por suas 
abordagens, mesmo após muitos anos de estudo, continuam a instigar 
análises dos estudiosos. O conceito de eterno retorno, um dos mais 
herméticos para a compreensão, traz obscuridade e complexidade no 
seu significado. O conceito de eterno retorno está presente em alguns 
fragmentos distribuí�dos pela obra nietzschiana. Ao estudar esse 
conceito, percebe-se que o filósofo propõe a circularidade do homem, 
isto é, o retorno do mesmo de modo incontável. Portanto, não há como 
o ser humano não retornar a si em algum momento de sua vida.  
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Para este esboço da teoria nietzschiana, delimitou-se o estudo 
do conceito de eterno retorno presente na obra A Gaia Ciência, 
especificamente no aforismo 341, em que confere sua teoria. Segue 
o aforismo: 

E se um dia, ou uma noite, um demônio 
lhe aparecesse furtivamente em sua mais 
desolada solidão e dissesse: ‘Esta vida, como 
você a está vivendo e já viveu, você terá de 
viver mais uma vez e por incontáveis vezes; 
e nada haverá de novo nela, mas cada dor e 
cada prazer e cada suspiro e pensamento, e 
tudo o que é inefavelmente grande e pequeno 
em sua vida, terão de lhe suceder novamente, 
tudo na mesma seqüência e ordem – e assim 
também essa aranha e esse luar entre as 
árvores, e também esse instante e eu mesmo. 
A perene ampulheta do existir será sempre 
virada novamente – e você com ela, partícula 
de poeira!’. – Você não se prostraria e 
rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio 
que assim falou? Ou você já experimentou 
um instante imenso, no qual lhe responderia: 
‘Você é um deus e jamais ouvi coisa tão 
divina!’. Se esse pensamento tomasse conta 
de você, tal como você é, ele o transformaria 
e o esmagaria talvez; a questão em tudo e 
em cada coisa, ‘Você quer isso mais uma vez 
e por incontáveis vezes?’, pesaria sobre os 
seus atos como o maior dos pesos! Ou quanto 
você teria de estar bem consigo mesmo e 
com a vida, para não desejar nada além dessa 
última, eterna confirmação e chancela? 
(NIETZSCHE, 2001, p. 230).
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A primeira constatação que se tem do aforismo 341 é a ruptura 
do entendimento de um tempo contí�nuo. Nietzsche desconstrói a 
concepção de tempo – anteriormente entendido como contí�nuo – e 
inicia, de maneira impactante, a postulação de um tempo de ordem 
circular. Ao desconstruí�-la, principia sua crí�tica sobre a teoria 
platônica na qual “nada haverá de novo nela”. A filosofia platônica 
condiciona o homem a um contí�nuo temporal que o excluiria da 
possibilidade de retorno a um especifico momento. O encontro do 
homem consigo mesmo, como propõe Nietzsche, seria impossí�vel na 
filosofia platônica, pois o contí�nuo temporal impede a repetição das 
formas presentes no mundo sensí�vel. 

A incapacidade do homem de sair desse contí�nuo circular da 
existência é o que faz ressaltar, ainda mais, o sentido de experiência 
do homem, como afirma Reynolds: “Nietzsche pretende que esse 
experimento de pensamento funcione como um teste designado 
para intensificar a experiência, e para assegurar que escolhemos 
fazer algo que estamos preparados para afirmar rapidamente” 
(REYNOLDS, 2013, p. 21). As repetições proporcionariam o 
aperfeiçoamento do homem diante de si, mas excluiria a liberdade 
de ser o dono da sua própria narrativa. O homem estaria fadado a 
um determinismo narrativo no qual impera a narrativa absoluta da 
história do homem. A possibilidade de esse homem cometer erros 
durante o seu desenvolvimento e vivência no mundo, estimula o 
engodo de aperfeiçoamento ético do homem, pois na “re-vivência” de 
seus atos, o homem, pode corrigir os erros cometidos e promover em 
si a ascese ao seu desenvolvimento ético-moral. 

Nota-se também, que Nietzsche procura romper com todas as 
tendências tradicionais de abordar a filosofia. A repulsa à linguagem 
metafí�sica como forma de aquisição da verdade absoluta, leva 
Nietzsche a utilizar a linguagem poética como fuga das verdades 
pré-estabelecida pelas teorias filosóficas que o antecedem. A 
linguagem poética é a maneira encontrada pelo filósofo para 
quebrar as rédeas que guiam a produção narrativa de conhecimento 
do homem, sendo que ela, por natureza, implica na quebra de 
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aquisição cientí�fica de conhecimento vinculada à ideia de verdade 
absoluta:

O apelo à linguagem poética é mais 
compreensível do que o inusitado silêncio: 
o abandono da linguagem estritamente 
racional e o recuso à linguagem metafórica 
para a comunicação do ‘pensamento abissal’ 
são indicativos de que, com o eterno retorno, 
Nietzsche critica a Metafísica também 
através de uma crítica da linguagem. [...] A 
distância vislumbrada entre a palavra do 
eterno retorno e a linguagem racional, longe 
de ser apenas um resultado ou um sintoma 
de uma experiência interior, pessoal, 
particular, é parte do projeto nietzschiano de 
rejeição da linguagem metafísico-científica 
e, portanto, da idéia de verdade (CALOMENI, 
2005, p. 97-98).

O eterno retorno surge como método crí�tico à filosofia 
metafí�sica. Crí�tico por que ironiza, de certo modo, a maneira em 
que a filosofia platônica pensa o conhecimento humano. Observa-se 
que Nietzsche se utiliza alegoricamente do conceito platônico para 
deslegitimar os conceitos propostos pelo filósofo, e afirmar a sua 
narrativa circular de conhecimento. Critica a teoria narrativa como 
se esta estivesse por trás da mí�stica construção do conhecimento 
humano. A linguagem que ele usa para se referir a isso é a linguagem 
da tradição – que fez do homem um produtor de sua história de 
acordo com as conquistas de seus feitos – da construção do homem. 
Como afirma Calomeni: 

O eterno retorno é mais um sintoma da 
desconfiança [...] da linguagem como forma 
de expressão adequada da realidade; mais 
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um sinal da crítica da verdade, da noção 
moderna de sujeito e da suposta objetividade 
da linguagem metafísico-científica; mais 
um indício da oposição estabelecida 
entre a interpretação metafísico-moral 
e a interpretação trágico-dionisíaca da 
existência (CALOMENI, 2005, p. 98).

Com a crí�tica à linguagem proporcionada pelo eterno retorno, 
encontra-se a narrativa do povo. Narrativa como uma instância de 
representação histórica da vida do ser e de como que ele adquire 
o conhecimento (de como que ele chega à verdade das coisas do 
mundo). E�  uma crí�tica ao modo como esse conhecimento atinge o 
homem e de como influencia o desenvolvimento do ser humano. 
Contudo, o eterno retorno não implica apenas na crí�tica do 
conhecimento metafí�sico, mas na contribuição do sistema metafí�sico 
para o desenvolvimento da concepção do tempo cristão. Desse 
modo, o eterno retorno nega a ação do tempo metafí�sico-cristão (de 
caráter linear), mas não exclui a temporalidade (de caráter humano). 
A temporalidade permanece para que a noção de tempo não fuja 
da realidade humana, da negação do tempo histórico do homem. 
Segundo Calomeni:

[...] com a postulação de que todas as 
coisas voltam sem cessar, Nietzsche se 
manifesta contrário à concepção linear 
que, na Modernidade, acaba por conformar 
um determinado modo de compreender a 
História e consagrar as idéias de evolução e 
progresso. Com o eterno retorno, Nietzsche 
quer libertar o Instante – na perspectiva 
linear, sempre submisso e subjugado ao 
curso do tempo – e atribuir-lhe o predicado 
da eternidade. Com o eterno retorno, 
contrário ao dualismo tempo/eternidade, 
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Nietzsche acaba por pensar outra concepção 
de eternidade, incapaz de excluir o temporal. 
Deste ponto de vista, tempo e eternidade, no 
eterno retorno, se aproximam e se conjugam 
(CALOMENI, 2005, p.101).

Tempo e eternidade se conjugam porque não há como falar de 
uma realidade eterna sem se referir a uma categoria de tempo. Com 
o eterno retorno, Nietzsche procurou resolver a postulação cristã 
de eternidade. O homem não precisa estar em um tempo linear para 
alcançar a salvação divina. O homem é a superação do instante, pois 
é eterno, seu instante é eterno. Nietzsche no aforismo 285, ainda 
afirma que:

[...] existe um lago que um dia se negou a 
escoar, e formou um dique onde até então 
escoava: desde esse instante ele sobe cada 
vez mais. Talvez justamente essa renúncia 
nos empreste a força com que a renúncia 
mesma seja suportada; talvez o homem suba 
cada vez mais, já não tendo um deus no qual 
desaguar (NIETZSCHE, 2001, p. 193).

Renúncia que promoverá o desvinculação da necessidade da crença 
na realidade metafí�sica, esta que fornece todas as verdades absolutas. 

A narrativa de cada ser humano está fadada a retornar a si 
mesmo. Há um limite narrativo entre os homens. O eterno retorno 
traz a responsabilidade da narração para o homem por meio da 
circularidade temporal, o contí�nuo existe apenas para fazer o 
homem retornar a si mesmo e justificar o seu aperfeiçoamento. O 
homem já não pode se apoiar na ideia de um ser divino que conforta 
e que lhe transmite segurança nos momentos de crises existenciais. 
Cabe ao homem a responsabilidade por seus erros e acertos, e 
também lhe cabe a responsabilidade de corrigi-los.
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A DuPLiCAÇÃO TEmPORAL COmO JuSTifiCATivA DA 
fiNiTuDE DO hOmEm

Nos contos “El Otro” presente em El Libro de Arena, de 1975, e 
“Agosto 25, 1983” presente em La Memoria de Shakespeare, de 1982, 
encontram-se os relatos do encontro entre Borges idoso e Borges 
jovem. O primeiro conto narra o encontro de Borges jovem com 
Borges idoso, no momento em que o primeiro Borges se senta em 
um banco situado em Genebra e o segundo situado em Cambridge. 
No conto “Agosto 25, 1983”, há essa mesma quebra temporal; Borges 
idoso, à beira da morte em seu leito de cama, se encontra com Borges 
jovem, e ambos começam a conversar e a se questionarem sobre o 
momento. Uma espécie de tensão permeia as duas narrativas, o que 
faz, a princí�pio, parecer uma quebra temporal que cria essa tensão 
entre os personagens. Porém, no decorrer da leitura, o leitor percebe 
que não há uma ruptura do tempo, mas sim a duplicação temporal. 

A visão de que uma pessoa possa se encontrar com seu próprio eu 
em tempos diferentes parece ser pouco provável no plano da vida e da 
história comum, porém, Borges constrói ficcionalmente seus contos 
de modo que o absurdo não está no fato de a personagem se encontrar 
consigo mesma, mas acreditar que o encontro foi verdadeiro. Essa é 
a maneira borgeana de afirmar a finitude do homem e, desse modo, 
entrar em um ní�vel de afirmação temporal (tempo sucessivo) que 
proporcionará a circularidade da vida humana, a saber, o limite de 
combinações que configura a finitude do homem perante o tempo 
e a matéria. O que se entende com o conceito nietzschiano de eterno 
retorno é que o tempo sucessivo é ignorado. 

A duplicação do tempo sucessivo proporciona o encontro entre os 
dois personagens, Borges idoso e Borges jovem, entretanto, afirmar 
o tempo pela duplicação do tempo não é apenas uma estratégia 
adotada por Borges para ter o privilégio de estar diante de si e se 
conhecer melhor, como muitos poderiam afirmar; e sim, construir o 
terreno onde a liberdade do homem está condicionada a ele mesmo. 
Isto é, o homem toma posse das responsabilidades da sua existência, 
de seus erros e acertos, porém não possui o controle de quando 
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estará diante de si e de quando o encontro acontecerá.
Ambos os contos indicam a duplicação do tempo no momento em 

que o encontro acontece. No instante em que se passa o encontro, há 
a negação do tempo da narrativa histórica e, de acordo com a teoria 
nietzschiana do eterno retorno, há essa quebra temporal histórica, 
porém, prevalece a categoria de tempo. O ser volta para si com a 
finalidade de exaltar a experiência do momento, desse momento 
narrativo o qual Borges tange em sua ficção. 

O que se leva em consideração é o fato de Borges autor, afirmar 
em um de seus contos que o ser humano é incapaz de determinado 
número de variações. Sendo assim, não há como uma pessoa ser 
outras tantas possí�veis, em um infinito de vezes. A variação da 
matéria é finita e, com ela, o homem. Com isso, pode-se entender 
que a narração também obedece esse número finito de variações; 
quando se leva em consideração a queda do conceito tradicional de 
história (linear, sucessiva).

A ideia de tempo circular está presente de modo explí�cito no 
ensaio borgeano “El tiempo circular”, presente no livro Historia de la 
Eternidad de 1936, em que o autor afirma que a variação da matéria 
é finita: 

[...] un principio algebraico lo justifica: la 
observación de que un número n de objetos 
– átomos en la hipótesis de Le Bon, fuerzas 
en la de Nietzsche, cuerpos simples en la 
del comunista Blanqui – es incapaz de un 
número infinito de variaciones (BORGES, 
2008, p. 470).

Isso nos leva ao caminho da duplicação do tempo como forma 
do homem poder consertar seus erros do passado, ou ao menos ter 
noção de que deve ter em mente de que precisa se portar melhor em 
vida, pois a mesma situação há de voltar em algum momento.

O ensaio “Historia de la eternidad” narra concepção de Borges 
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de tempo. A linguagem do ensaio “Historia de la eternidad”, muda 
quando o ensaio passa de uma análise sobre as concepções de 
tempo de alguns filósofos para uma narração que é introduzida no 
ensaio “emprestada” de outro livro El idioma de los argentinos – na 
ocasião, o texto chama-se “Sentirse en muerte”. Com o acréscimo 
do texto, se percebe que a concepção de tempo borgeana provém de 
uma fonte narrativa de cunho literário. O personagem é o Borges de 
sempre dos contos fantásticos, isto é, aquele que percebe e sente a 
construção do evento extraordinário. 

A narrativa começa com Borges em Barracas, que após terminar 
o jantar, para aproveitar a calma noite, sai para uma caminhada 
“No quise determinarle rumbo a esa caminata; procuré una 
máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa 
con la obrigatoria antevisión de una sola de ellas” (BORGES, 2008, 
p. 433-434). Continuou sua caminhada quando: “[...] una suerte de 
gravitación familiar me alejó hacia unos barrios, de cuyo nombre 
quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho” 
(BORGES, 2008, p. 434). Borges personagem para numa esquina e 
contempla a diferença entre o nivelamento da calçada e da rua, as 
casas que se recusavam a chegar até a rua, e a taipa rosada. Borges 
se depara com o momento:

Me quedé mirando esa sencilez. Pensé, con 
seguridad en voz alta: Esto el lo mismo de 
hace treinta años... Conjeturé esa fecha: 
época reciente en otros países, pero ya 
remota en este cambiadizo lado del mundo. 
Tal vez contaba un pájaro y sentí por él un 
cariño Chico, de tamaño de pájaro; pero lo 
más ruído que el también intemporal de 
los grillos. El fácil pensamiento Estoy en mil 
ochocientos y tantos dejó de ser unas cuantas 
aproximativas palabras y se profundizó a 
realidad (BORGES, 2008, p. 434). 
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O tempo em que imagina estar não parece ser o mesmo. Mas 
como Borges encontra-se em um tempo passado, em um tempo que 
parece fazer sentindo apenas em sua memória de infância?

Após essa ruptura temporal afirma: “No creí�, no, Haber 
remontado las presuntivas aguas del Tiempo; más bien me sospeché 
poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palavra 
eternidad. Sólo después alcance a definir esa imaginación” (BORGES, 
2008, p. 435, H. E.). Mas quem acreditaria ter voltado no tempo para 
o mesmo lugar que conhece? No entanto, para Borges, a eternidade 
não é algo novo, mas sim, o mesmo fato de sempre. Não recordou um 
instante do passado porque este não existe, ele (Borges) se encontra 
no próprio instante do passado. O tempo que já havia passado, em 
um modesto curvar-se, reapareceu para Borges:

[...] Esa pura representación de hechos 
homogéneos – noche en serenidad, parecita 
límpida, olor provinciano de la madreselva, 
barro fundamental – no es meramente 
idéntica a la que hubo en esa esquina hace 
tantos años; es, sin parecidos ni repeticiones, 
la misma. El tiempo, si podemos intuir esa 
identidad, es una delusión: la indiferencia 
e inseparabilidad de un momento de su 
aparente ayer y otro de su aparente hoy, 
bastan para desintegrarlo (BORGES, 2008, p. 
435).

Se o tempo não é contí�nuo, porque os momentos da vida humana 
seriam : “Es evidente que el número de tales momentos humanos 
no es infinito” (BORGES, 2008, p. 435). Com isso a vida do homem 
passa para outro ní�vel, isto é, não é que os momentos dos homens 
passam a ser repetitivos, mas se tem uma espécie de valorização 
do momento. A fugacidade que está em volta do homem, a vida que 
passa aos olhos dos seres, os dias que seguem sem olha para trás, 
perde o sentido quando o tempo é o retorno, quando o tempo se 
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torna cí�clico. O que se pode esperar é que: “Derivo de antemano esta 
conclusión: la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal” 
(BORGES, 2008, p. 435). Porém, o homem ainda não se deu conta do 
potencial que tem em ser imortal. Com o tempo cí�clico, o homem 
torna-se o centro de seu próprio ser, o sujeito de seu desenvolvimento, 
o sujeito que pode controlar o que diz respeito a si mesmo. 

Ao lançar mão dessa concepção de tempo cí�clico, observa-se 
que Borges a utiliza em seus textos para validar sua questão sobre 
a queda da metafí�sica, sobre sua teoria que procura acabar com 
um mundo distante das mãos dos homens. A metafí�sica, como se 
lê na obra borgeana, é retratada como uma realidade, um mundo, 
superior e distante da realidade humana, essa que se conhece. E�  
aquele mundo que se lê no conto “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” que, 
gradativamente, se sobrepõe ao mundo, na Terra. No entanto, é 
o mundo criado pelos próprios homens, o que difere do mundo já 
criado, já posto ao homem desde seu nascimento. Vê-se que, mais 
uma vez, o autor demonstra sua nada inocência em escrever o que 
“acredita”. O tempo cí�clico colabora para a construção desse mundo 
criado pelos homens, que um dia se sobreporá ao mundo metafí�sico 
criado pelo divino. O desfecho da narrativa Borges afirma:

Pero ni siquiera tenemos la seguridad de 
nuestra pobreza, puesto que el tiempo, 
fácilmente refutable en lo sensitivo, no lo es 
también em lo intelectual, de cuya esencia 
parece inseparable el concepto de sucesión. 
Quede, pues, en anécdota emocional la 
vislumbrada idea y en la confesa irresolución 
de esta hoja el momento verdadero de éxtasis 
y la insinuación posible de eternidad de que 
esa noche no me fue avara (BORGES, 2008, p. 
435). 

A duplicação do tempo linear proporciona o aparecimento do 
evento fantástico. O tempo nos contos é entendido como auxilio para 
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o desenvolvimento da narrativa que quebra com a ordem do real.
No conto “El Otro” Borges prenuncia a Borges que escreverá 

contos de í�ndole fantásticos: “No sé la cifra de los libros que 
escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesias que te 
darán un agrado no compartido y cuentos de í�ndole fantástica. 
Darás classes como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre” 
(BORGES, 2010, p. 15).

No final do conto “Agosto 25, 1983” Borges idoso prenuncia, 
também, a Borges jovem que escreverá contos de í�ndole fantásticos: 

Desde aquel momento me sentí invulnerable. 
Mi suerte será la tuya, recibirás la brusca 
revelación, en medio del latín y de Virgilio, y 
ya habrás alvidado enteramente este curioso 
diálogo profético, que transcurre en dos 
tiempos y en dos lugares. Cuando lo vuelvas 
a soñar, serás el que soy y tu serás mi sueño. 
[...] Quedará en lo profundo de tu memoria, 
debajo de la marea de los sueños. Cuando lo 
esbribas, creerás urdir un cuento fantástico. 
No será mañana, todavía te faltan muchos 
años (BORGES, 2010, p. 457).

E�  por meio da realidade oní�rica que Borges idoso e Borges jovem 
se encontram. Estar em um sonho, como se observa nos contos de 
í�ndole fantástica, favorece o aparecimento do fantástico. Borges se 
utiliza desse conhecimento para elaborar sua crí�tica sobre a filosofia 
metafí�sica. 

Na obra borgeana nota-se o desenvolvimento do evento 
extraordinário desvinculado da necessidade de provocar o 
medo e o horror. O extraordinário é encarado como “normal” 
pelos personagens dos contos. Na leitura dos contos borgeanos 
encontra-se a preocupação, se é que se pode chamar desse modo, 
em demonstrar para os homens que a realidade pode não ser esta 
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com a qual se está acostumado. O real, nos contos, não precisa 
ser quebrado para permitir a visão de outra realidade, o real é 
constituí�do por muitos orifí�cios que tornam a realidade permeável à 
outra realidade.

O que se observa no uso das teorias de Nietzsche é a dificuldade 
da compreensão do seu conceito de eterno retorno por meio dos 
fragmentos teóricos. Contudo, não retira a vontade de continuar na 
análise para a compreensão da sua filosofia. 

A literatura borgeana, nota-se, utiliza as concepções filosóficas 
para construir e analisar a literatura e a filosofia. Ao fazer isso, 
Borges constrói sua própria literatura-filosófica, estabelece um 
modo particular de fazer literatura e crí�tica da tradição narrativa. 
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DAS AbORDAgENS PRODuTivAS DO 
hAiTi NO REALiSmO mARAviLhOSO E NA 

CONTEmPORANEiDADE: RECuSA DO ExOTiSmO 
E ASPECTOS DE TRANSCuLTuRAÇÃO

Geraldo Ramos Pontes Jr1

Quando escreve sobre os inexplicáveis paradoxos das Américas, 
recordando de viagens ao redor do mundo e das maravilhas por 
todo canto encontradas, Alejo Carpentier, fascinado pela inspiração 
de tais paisagens, revela que foi em uma delas que lhe veio à mente a 
primeira ideia de realismo maravilhoso:

[...] no final de 1943, tive a sorte de poder 
visitar o reino de Henri Christophe – as 
ruínas tão poéticas de Sans-Souci; o maciço, 
imponentemente intacto apesar de raios e 
terremotos, da Cidadela La Ferrière – e de 
conhecer a ainda normanda Cidade do Cabo, 
o Cap Français da antiga Colônia, onde uma 
casa com varandas muito longas conduz ao 
palácio de cantaria habitado, antigamente, 
por Paulina Bonaparte. Meu encontro 
com Paulina Bonaparte, aí, tão longe da 
Córsega, foi, para mim, como que uma 
revelação. Vi a possibilidade de estabalecer 
certos sincronismos possíveis, americanos, 
recorrentes, atemporais, relacionando isto 
com aquilo, o passado com o presente. Vi 
a possibilidade de trazer certas verdades 
europeias às nossas latitudes, agindo na 

1  Doutor em Literatura Brasileira – PUC-Rio, 1998. Professor Associado da 
UERJ.
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direção oposta aos que, viajando contra 
a trajetória do sol, quiseram levar nossas 
verdades para lugares onde, ainda há trinta 
anos, não havia capacidade de entendimento 
nem de medida para vê-las em sua justa 
dimensão. (CARPENTIER, 1987, p. 138-139).

Essa declaração nos proxima da busca da particularidade 
latinoamericana, que sempre preocupou pensadores daqui quanto 
norte-americanos e outros, como Mary Louise Pratt, no sentido de 
descolonizar nosso olhar das lentes exóticas, entre outras ficções 
aprisionadoras do presente por um passado sem autonomia. Da 
mesma forma, estamos na perspectiva da releitura do velho mundo 
através das fendas da colonização e da nova história, descortinada 
pelos olhos do escritor em relação a uma realidade que lhe enche 
de enigmas ao retornar de suas viagens. Assim, o maravilhoso se 
fez aos de Carpentier no passeio pelas paisagens do Haiti. Para 
deixá-lo fazer-se, tratou de desfazer a grandiosidade dos seus 
efeitos na memória da cultura ocidental, desde o ciclo do Rei Artur, 
das personagens de feira demitidas da poesia de Rimabaud já 
delas farto, ou de outras feitas, como as colagens das vanguardas, 
passando ainda por Sade, Jarry e as fantasmagorias do romance 
negro inglês:

Depois de sentir o verdadeiro sortilégio 
das terras do Haiti, de ter encontrado 
sinais mágicos nos caminhos vermelhos da 
Meseta Central, de ter ouvido os tambores 
do Pedro e do Rada, me senti levado a 
comparar a maravilhosa realidade recém-
vivida à esgotante pretensão de suscitar 
o maravilhoso que caracterizou certas 
literaturas europeias destes últimos trinta 
anos. (CARPENTIER, idem, p. 139)
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Assim, o autor começa a rebater os códigos do fantástico, 
através de ousados e destemidos cotejamentos segundo os quais os 
desenhos do pintor francês André Masson sobre a selva na ilha da 
Martinica terminam por devorá-lo, tornando-o impotente diante 
do “modelo”, enquanto o cubano Wilfredo Lam teria sido capaz 
de mostrar a desenfreada magia da natureza dos trópicos. Cito 
novamente o autor:

É que muitos, vestindo facilmente a 
fantasia de magos, se esquecem que o 
maravilhoso começa a sê-lo de maneira 
inequívoca quando surge de uma inesperada 
alteração da realidade (o milagre), de uma 
revelação privilegiada da realidade, de uma 
iluminação não habitual ou particularmente 
favorecedora das desconhecidas riquezas 
da realidade, de uma ampliação das escalas 
e categorias da realidade, percebidas com 
especial intensidade em virtude de uma 
exaltação do espírito que o conduz a um 
modo de “estado-limite”. (CARPENTIER, 
idem, p. 140).

A partir daí�, Carpentier delimita duas questões fundamentais na 
estética do maravilhoso, que são a fé – daí� o fracasso da descrença 
surrealista – e a dança com profundo sentido ritual, em torno da 
qual se cria um processo de inciação, diferentemente das danças 
folclóricas na Europa, já distantes de todo seu “caráter mágico ou 
invocatório” (CARPENTIER, idem, p. 142).

Tudo isso o fez entender no Haiti um contato cotidiano com 
o real maravilhoso: no anseio por liberdade de homens que 
acreditaram nos poderes licantrópicos (transformações em animal) 
de Mackandal, escravo que viveu na segunda metade do século 
XVIII, logo, antes da revolução haitiana; na atmosfera do palácio 
do rei Christophe, que queria reinventar a grandiosidade de uma 
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corte no seu reinado ao norte do Haiti, depois da indenpendência, 
etc. Tudo o fazia pensar então em que: “o real maravilhoso não era 
privilégio exclusivo do Haiti, mas sim patrimônio da América inteira, 
onde não se chegou a estabelecer, por exemplo, um inventário 
de cosmogonias” (CARPENTIER, idem,p. 141). Lembra então que 
de Mackandal permaneceu a mitologia “acompanhada de hinos 
mágicos, conservados por todo um povo, que ainda são cantados 
nas cerimônias do vodu” (CARPENTIER, idem,p. 142). E encerra 
lembrando que “a América está longe de ter esgotado seu caudal de 
mitologias”, e (se) perguntando: “que é a história da América inteira 
senão uma crônica do real maravilhoso?” (CARPENTIER, idem, p. 142).

A abordagem da história da revolução haitiana em El reino de 
este mundo dá-se de forma mediada pelo olhar da personagem de 
Ti-Noel (corruptela de Petit Noel - Noelzinho). A inspiração que esta 
paisagem evocada depois por Carpentier lhe deu desdobra-se na 
permanência da magia na mente de Ti-Noel, o escravo que observa a 
todo o processo revolucionário sob a tutela de seu senhor que, tendo 
tudo perdido, foge levando-o para Cuba, até que aquele retorne 
para Sans-Souci, passeie por todas as ruí�nas e só consiga viver na 
dimensão do delí�rio. Um dos fatos que caracterizam essa dimensão 
é a participação, junto a demais cidadãos livres, agora haitianos, no 
saque ao palácio de Christophe. Rouba então o casacão do rei, de que 
se apodera, e investe-se do poder do mesmo, pela indumentária que 
o faz reviver a magia da época que não conheceu, tendo retornado 
já após a queda de Christophe. Algo que nos aproxima do conto O 
espelho, de Machado de Assis, guardadas as diferenças relativas às 
fardas, nas duas obras.

Ti-Noel só tinha um fascí�nio durante toda sua vida: os poderes 
licantrópicos de Makandal, já que a revolta deixa o paí�s na miséria 
que foi toda sua história, permanecendo sua relação com o lado 
espiritual sua exclusiva “realidade”. Os poderes licantrópicos 
são o lado superficial do maravilhoso da escrita literária. Seu 
desdobramento na relação entre morte e vida, crença em outra 
realidade, conhecida ou roduzida pelos mortos, intocada por uma 
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realidade opressora move a narrativa de Carpentier e se desdobra 
ainda no texto de Laferrière, que, por sua vez, divide-se entre paí�s 
real e paí�s sonhado, em quadros que se alternam. Antes de passar 
a Laferrière, é preciso sintetizar, se não a obra de Carpentier como 
um todo, a questão que faz de Mackandal uma pesonagem dobradiça, 
por assim dizer, sua mediação entre o mundo real e o mundo dos 
mortos, a história cruel dos fatos trágicos, que marcaram a vitória e 
a derrota dos haitianos, e a idealização de libertação que as soluções 
de Mackandal representariam.

Antes de mais nada, a representação da história da revolução é 
mediada pela percepção que Ti-Noel tem dos fatos. Seu raciocí�nio 
simplório sobre os fatos do cotidiano torna-se um recurso de 
imagens para a narrativa dizer de maneira figurada, e até em uma 
certa retórica contí�gua da metoní�mia, a premonição dos fatos que 
precipitarão na Revolução Haitiana, e ao mesmo tempo seu ocaso. 
O capí�tulo que abre a narrativa, intitulado As Cabeças de Cera, se 
passa na vila, no momento em que o referido escravo acompanha 
nas compras seu senhor, Monsieur Lenormand de Mezy (referência 
talvez ao fato que muitos normandos – Lenormand: “Onormando” – 
colonizaram o Caribe e se lançaram à exploração marí�tima colonial). 
Ti-Noel é um exí�mio treinador de cavalos mas nesse episódio 
desempenha um papel corriqueiro. Passando por uma barbearia, 
repara nas cabeças de cera expostas, adornadas com perucas. 
Segue-se, contiguamente, nova imagem de cabeças – no açougueiro 
ao lado: cabeças de vitelo que se justapõem em seu raciocí�nio e 
tal contigüidade o faz pensar em um banquete com as cabeças de 
cera, humanas, e não com as de animais. Nova contigüidade, no 
açougue mais adiante: cabeças de reis gravadas. Uma delas, de 
cobre, representava negros no meio da selva recebendo um homem 
branco. Tratava-se do rei do “paí�s dos escravos”, segundo lhe diz 
o empregado do açougue. A cena o remete a Mackandal, que era 
contador de histórias que mantinham o ví�nculo de Ti-Noel com sua 
raça e origem, e também era feiticeiro, iniciado por Mam Loí� nos 
poderes das plantas para fazer misturas entre homens e animais. 
Mescla que fez com que Mackandal adiquirisse seus poderes para 
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suplantar seu aleijão ao ter tido uma das mãos amputadas após 
um acidente Mackandal, o manco, vem à memória de Ti-Noel em 
meio a essas imagens superpostas e sua inserção, na base de 
metoní�mias ou contigüidades faz do recurso das imagens tanto uma 
forma primitiva de raciocí�nio quanto uma forma premonitória de 
acontecimentos: Mackandal fugirá depois da amputação por ter feito 
o cão de um senhor morrer com os poderes das plantas e começará a 
reunir os escravos para rituais com vistas a organizar uma insurreição. 
Depois de ser delatado, é capturado, transfigura-se até ser queimado, 
depois de metarmofoseado em mosquito. Mas das chamas renasce para 
permanecer no reino deste mundo como espí�rito.

O episódio se configura como uma espécie de conto maravilhoso 
dentro da obra, que narrará com novos toques de narrativa 
fantástica a questão da transfguração e as transformações 
sucessivas na ilha de São Domingos após a Revolução. A desordem 
que se instala no pós-Revolução faz da vida de Ti-Noel uma grande 
confusão e este enlouquece, ora vestindo a casaca do rei Christophe 
– o primeiro rei do Haiti, e o primeiro dissenso polí�tico interno 
logo após a emancipação – casaco que roubou quando os negros 
invadiram o palácio de Christophe deposto.

O episódio em forma de conto maravilhoso dentro de uma 
narrativa que costura os fatos objetivos a partir dessas percepções 
de Ti-Noel demonstra o quanto o trabalho de escrita de Carrpentier, 
não somente fundador de uma estética do maravilhoso na relação 
entre ficção e identidade latino-americanas, nas literaturas do 
Caribe, também acrescenta à idéia da transculturação, descrita pelo 
também cubano Fernando Ortiz.

Em busca de conceituar a transculturação, Ortiz parte de uma 
análise antropológica que dá conta das relações entre distintas 
posturas culturais. Assim, para ele,

[...] el vocablo transculturación expresa mejor 
las diferentes fases del proceso transitivo de 
una cultura a otra, porque este no consiste 
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solamente en adquirir una distinta cultura, 
que es lo que en rigor indica la voz anglo-
americana aculturación, sino que el proceso 
implica también necesariamente la pérdida o 
desarraigo de una cultura precedente, lo que 
pudiera decirse una parcial desculturación, y, 
además significa la consiguiente creación de 
nuevos fenómenos culturales que pudieran 
denominarse de neoculturación. Al fin, como 
bien sostiene la escuela de Malinowski, en 
todo abrazo de culturas sucede lo que en la 
cópula genética de los individuos: la creatura 
siempre tiene algo de ambos progenitores, 
pero también siempre es distinta de cada 
uno de los dos. En conjunto, el proceso es una 
transculturación, y este vocablo comprende 
todas las fases de su parábola. (ORTIZ, 1963, 
p. 103).

Para se tornar um processo americano, mais do que tão somente 
cubano, a vocação externa da transculturaçãon estaria na soma 
de elementos de diferentes nações que tornaria possí�vel uma 
circulação de valores e sua intercompreensão. O deslocamento 
de autores como Hemingway e, de certa forma, levando em conta 
motivações polí�ticas, Arenas, ou Cabrera Infante, auto-exilado 
na Europa, explicaria uma circulação mas sobretudo revelaria o 
entre-dois corolário dos movimetnos constantes, marcados ou 
não por transformações ou buscas identitárias. E�  aí� que entraria 
Laferrière, como veremos depois. O desolcamento e as trocas não 
são necessariamente apanágios das transculturações.

Por outro lado, certos discursos regionais não hegemonicos 
forçam a saí�da das culturas do anonimato, por descolonização, 
afirmando primeiramente referencias identitárias enraizadas. 
Nesse aspecto, Carpentier enxerga a vocação do vodu como base 
das revelações da personagem de Ti-Noel. Eurí�dice Figueiredo 
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reforça a intercomunicação vodu / candomblé, lembrando apenas 
que os esforços polí�ticos no Haiti preconizaram sua perseguição 
e criminalização durante muito tempo, enquanto aqui a pecha 
de magia negra do camdomblé dá historicamente lugar a seu 
reconhecimento como religião de fato (FIGUEIREDO, 2000, p. 
128-129). Apesar de tudo, podemos lembrar de alguns esforços 
reacionários de parcelas de neopentecostais, que não têm, muito 
felizmente, respaldo social e polí�tico suficiente, sendo seu objetivo 
apenas mistificar a questão para angariar mais fiéis, retirando-os 
do candomblé e oferecendo-lhes, inclusive, substituição mí�stica, com 
seus exorcismos entre outros.

Por sua vez, com a mesma preocupação de particularizar a 
criação americana, no âmbito literário, e problematizá-la, inspira-se 
Angel Rama no termo para conceituar a transculturação narrativa, 
mostrando sua extrapolação da perspectiva nacional, lembrando o 
processo de recepção da cultura europeia no âmbito das metrópolis 
americanas como uma primeira etapa transculturadora e a segunda, 
entre essas e suas regiões (RAMA, 1982):

Daí seu esforço estar dirigido logo para 
a abordagem daqueles autores cuja obra 
traduz com magistral maturidade artística o 
processo transitivo que implica as três etapas, 
como se explicita na citação de Fernando 
Ortiz, da transculturação (desculturación, 
reculturación e neoculturación). Processo que, 
por sua vez, conduz o escritor a enfrentar 
o desafio de achar soluções inovadoras nos 
planos da língua, da composição literária e da 
cosmovisão. [...] No campo da ficção muitos 
escritores latino-americanos continuam 
pressionados pela presença no seu contexto 
imediato de diferentes temporalidades 
históricas, realizando ainda diversos 
processos de transculturação literária e 
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cultural. (ESLAVA, 2007, p. 193-194)

Podemos então associar a capacidade de transculturação como força 
pertinente, desde as propostas de Ortiz até Carpentier ainda hoje.

Dany Laferrière, o escritor nascido no exí�lio do autor, ronda os 
enigmas de um paí�s que sua escrita também trata de associar às 
imagens do maravilhoso. Os enigmas de um paí�s são trabalhados 
na idéia de um retorno com impressões ambí�guas: a de um paí�s 
resgatado por sensações e histórias do passado que o cotidiano lhe 
traz de volta e a de uma realidade que o autor não conhece mais. 
Prevalece como estética ao se opor ou alternar à de um paí�s real, 
aquele do enigma, como nos sonhos, como em um paí�s sonhado, 
já que o escritor pinta, na obra intitulada País em chapéu, o país 
sonhado porque o real não precisa ser pintado.

Se o lugar do nascimento retorna por estí�mulos, por paisagens 
que são mahoritariamente as do dia, ligadas ao presente ou a um 
passado que se reconstitui, a realidade faz descortinar a seus 
olhos uma miséria que marca o dia a dia, muito mais intensamente 
que na época em que se exilou. Sem se tornar assunto para tese 
social ou visão exótica do que vem de fora e se desacostumou com 
aquele cotidiano, ela faz surgir a força da imaginação e, com ela, o 
sobrenatural. A mãe do personagem escritor lhe segreda que muitos 
dos indiví�duos que passam sob seus olhos no dia a dia são mortos. A 
relação premantente morte e vida, real e sobrenatural, dia e noite, 
marca a temporalidade circular deste livro, apesar de todas as 
referências ao passado do escritor e aos tempos infelizes da polí�tica 
local. Curioso em saber o que tanto move as pessoas a pensarem 
ainda no exército de zumbis que lutariam contra os ocupantes, 
que enfeitiçam ingênuos soldados e fuzileiros navais americanos, 
exército que surgiria ao norte do paí�s – justamente onde, na outra 
ficção, de Carpentier, o escravo Ti-Noel vivera suas aventuras –, 
a conversa com um especialista universitário o faz pensar que as 
pessoas vivem outra realidade, impalpável na lógica do Ocidente. 
Trata-se de J.-B. Roumain (referência talvez a Jacques Roumain, 
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autor haitiano celebrizado nos anos trinta por seu romance Os 
Governadores do Orvalho) que lhe explica a diferença entre a via da 
ciência diurna, ocidental, e a da ciência da noite, vista no Ocidente 
como superstição, e que seria a fundadora de conhecimentos 
precisos sobre aquela “realidade” haitiana incompreensí�vel. O local 
no entanto é imaginado, e recriado sob a forma de uma paródia: seu 
nome é Bombardópolis. Sobre isso, Eurí�dice Figueiredo aponta para 
a abordagem humorí�stica com que Laferrière trata o assunto:

Dany Laferrière, com seu humor cáustico, 
imagina [...] um vilarejo no qual as pessoas 
não têm a necessidade de comer. Objeto de 
estudos de cientistas locais e estrangeiros, 
[...] é um mistério (e um segredo de 
Estado) entre tantos que assolam o país e o 
romance. Desde sua chegada, o presonagem 
narrador [...] se confronta com uma série 
de relatos feitos por seus parente e amigos: 
a existência de bizangos de noite e de 
zenglendos de dia (espécies de vampiros); 
a existência de um (exército de zumbis). 
Mas surpreendentemente, [...] (esse) se 
voltou contra um proprietário de terras, 
fato extraordinário, já que zumbis não têm 
vontade própria. Como tudo é contado pelas 
personagens com a maior naturalidade, as 
coisas adquirem um tom humorístico. [...] O 
personagem-narrador [...] tem dificuldades 
em compreender a lógica haitiana [...] e decide 
tornar-se repórter no reino dos mortos 
(pays sans chapeau) a fim de proporcionar 
reconhecimento internacional aos deuses 
do vodu, tão desconhecidos... (FIGUEIREDO, 
2000, p. 130-131)

As reticências postas pela autora ao final de seu comentário 
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demonstram o quanto coloca em dúvida o tratamento dado ao vodu 
pelo Ocidente, a leitura exótica das práticas religiosas feitas pela 
razão, pela lógica. E aponta para a distância com a qual o autor opera 
na lógica culural local: torna cômico o tratamento ao real mas não 
reproduz o exotismo.

Em suma, País sem chapeu: na sua estrutura de fragmentos, 
refaz os sentidos do passado como enigmas a serem desfeitos sem a 
necessidade de resgatar toda a história polí�tica e social do paí�s por 
parte daquele que se exilara. Faz assim uso da narrativa fantástica 
dentro da sua narrativa, da mesma forma que Carpentier.
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OS SENTiDOS Em PEDAÇOS: REPRESENTAÇÃO 
ALEgóRiCA Em rayuEla

Marcella de Paula Carvalho1

Os caracteres formais de uma obra de arte são um constructo 
social, moldados a partir de um contexto histórico. Na modernidade, 
o homem tem sua percepção radicalmente afetada pelo cenário 
urbano. Esse fenômeno demandou uma reviravolta no campo 
artí�stico, no intuito de forjar ferramentas expressivas do novo 
horizonte humano. Segundo Benjamin (1984), este recurso seria a 
alegoria moderna, estudada ao longo deste artigo em um paralelo 
com a visão de neobarroco de Sarduy (2011).

Isso significa que o presente trabalho pretende estruturar essas 
duas perspectivas teóricas como eixos de sustentação de uma 
estética comum, relacionada à presença do sentimento de melancolia. 
A primeira será trabalhada pelo referencial de Benjamin (1984) 
e pela interpretação de Muricy sobre este tema (2009). Ambos 
conceitos partem de uma sensação de perda, de despedaçamento de 
uma harmonia anterior, de uma unidade que se fragmenta. A palavra 
“sentidos” no tí�tulo aponta para dois aspectos da melancolia. O 
primeiro diz respeito a uma percepção unitária que entra em crise; 
o segundo, ao esforço do alegorista para construir sentidos a partir 
dessas ruí�nas.

Rayuela (O jogo da Amarelinha) (CORTA� ZAR, 2013) é uma obra que 
já possui em seu título uma alegoria crucial para entender a crise moderna. 
Sua semântica imprimirá um caráter formal inusitado, a fragmentação 
em capí�tulos intercambiáveis, que será contemplado ao longo do 
artigo como um traço típico da escrita alegórica, entendido como uma 

1  Graduada em Letras Português-Espanhol na UERJ, foi estagiária bolsista 
UERJ/CNPq no Projeto de Iniciação Científica “Memória, esquecimento e história: 
aproximações ao discurso ibero-americano contemporâneo”, sob a orientação da 
professora Doutora em Literaturas Hispânicas Rita de Cássia M. DIOGO.
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exacerbação, uma exibição à flor da pele do tempo fragmentado 
moderno. Se há intelectuais2 que pensam o contemporâneo como 
uma intensificação da modernidade, este trabalho é relevante para a 
compreensão de nosso estado atual, impregnado de simultaneidades 
de estí�mulos que fragmentam nossa percepção.

Queremos pesquisar essencialmente como a escrita alegórica no 
romance de Cortázar serve como uma ferramenta estética que, por 
meio do lúdico, - como presente no tí�tulo- busca compensar/superar 
“a perda do céu” da tradição religiosa. Pretendemos trazer uma 
análise que concilia, então, o estético ao metafí�sico. Escolhemos, 
no entanto, Rayuela (O jogo da Amarelinha) (2013) como corpus 
para pensar o conceito de alegoria moderna de Benjamin, devido ao 
caráter formal que possui, que unido ao conteúdo, é um reflexo do 
espí�rito moderno.

Sobre a relação entre o livro em questão e a arte moderna, 
podemos nos perguntar como os escritores do fenômeno conhecido 
como boom latino-americano se inspiraram nas conquistas 
vanguardistas para produzir suas obras. Seria interessante a 
possibilidade de investigar a fundo como se processa essa absorção: 
em Rayuela (O jogo da Amarelinha) (2013), especificamente, 
como uma obra da década de 60, já relativamente distante 
das vanguardas, expressar-se-ia através da estética alegórica 
caracterí�stica do inicio do século XX (BENJAMIN apud MURICY, 
2009, p. 183)?

Para começar a compreender essa questão, estabeleceremos um 
diálogo interartí�stico (CARVALHAL,1991) com a arte vanguardista 
– muito mencionada, inclusive, em Rayuela (O jogo da Amarelinha) 
(2013)-, especialmente com a concepção de arte de Mondrian.

O diálogo entre o conceito benjaminiano de alegoria e o 
neobarroco, relação que propomos, parte de algumas considerações 
mencionadas a seguir. A definição de alegoria surgiu da análise que 
o filósofo da escola de Frankfurt fez do Barroco alemão (1984). 

2  Ver o conceito de modernidade tardia em: GIDDENS, Anthony.As conseqüências 
da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991 
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Possui, por isso, um elo inerente a esse estilo literário. O perí�odo 
de estabelecimento da estética barroca coincide com o início da 
modernidade, quando o mundo deixa de ter um sentido definido 
e “las palabras no indican más la realidad” (ORTEGA, 1989, p.2). 
Instaura-se a fragmentação, a heterogeneidade de significados, 
terreno propício ao surgimento da alegoria como meio necessário 
à expressão dessa mentalidade. Ressaltamos que o prefixo “neo” de 
nomenclatura de Sarduy – neobarroco - vem do entendimento do 
Barroco como um estilo mais amplo, presente em vários momentos 
da historia. Seria, inclusive, uma estética tí�pica da América Latina - 
segundo muitos escritores como Alejo Carpentier e o próprio Sarduy 
- na qual se insere, por consequência, o escritor argentino.

DA uTOPiA DA uNiDADE À uTOPiA DE CONSTRuÇÃO
Um estado de luto, consequência da ruptura com o sentimento 

de coletividade, inerente ao conceito de experiência benjaminiano 
(BENJAMIN, 1985), se estabelece na modernidade. No entanto, essa 
falta de unidade, ainda que desnorteante, carrega uma vantagem. 
Benjamin enxergou no desmonte da tradição realizado pela barbárie 
moderna a liberdade de traçar novos rumos a qualquer momento, 
como pode ser comprovado na seguinte citação: “O caráter 
destrutivo não vê nada de duradouro. Mas eis precisamente por que 
vê caminhos por toda parte. (...) o que existe ele converte em ruí�nas, 
não por causa das ruí�nas, mas por causa do caminho que passa 
através delas”. (BENJAMIN apud MURICY, 2009, p.184) 

As ruí�nas abrem caminho para que o novo se erga; por 
conseguinte, “a barbárie proposta por Benjamin é aquela da 
‘estirpe de construtores’” (MURICY, 2009, p.184). No campo da 
linguagem ela corresponderá ao afastamento da verossimilhança, 
da mimese clássica e à busca de novos recursos, novos artifí�cios que 
plasmem o estar em outro momento histórico. O artista, diante da 
perda da experiência comunitária, não possui mais a integração 
proporcionada pelas antigas verdades instituí�das. Depara-se, então, 
com a impossibilidade de comunicar-se, verdadeira Babel infernal. 
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Esse prisma melancólico, passivo, esvaziado de sentido, 
paradoxalmente, servirá de matéria-prima para a perspectiva 
alegórica, na qual a criação se estabelecerá a partir de tais lacunas. 
O resultado é surpreendente, o vazio estimula uma ressignificação 
livre, inovadora, apaixonada, lúdica. Tal visão pode ser explicitada 
no parágrafo seguinte, em que Benjamin analisa o exercí�cio do 
crí�tico, essencialmente alegorista, que resgata seu objeto de estudo 
das ruí�nas do tempo, dando-lhe novo vigor. Nunca poderá suprir os 
reais sentidos de textos da época do Barroco, por exemplo. Todavia, 
é essa frustração que tornará o crí�tico mais inventivo e mais 
profundo em seu trabalho, costurando e interpretando por meio de 
sua imaginação: 

Se o objeto se torna alegórico sob o olhar da 
melancolia, ela o priva de sua vida, a coisa jaz 
como se estivesse morta, mas segura por toda 
a eternidade, entregue incondicionalmente 
ao alegorista, exposta a seu bel-prazer. 
Vale dizer, o objeto é incapaz, a partir desse 
momento, de ter uma significação, de irradiar 
um sentido; ele só dispõe de uma significação, 
a que lhe é atribuída pelo alegorista. Ele a 
coloca dentro de si, e se apropria dela [...] 
Em suas mãos, a coisa se transforma em algo 
diferente, através da coisa, o alegorista fala 
de algo diferente, ela se converte na chave 
de um saber oculto, e como emblema desse 
saber ele a venera. (BENJAMIN, 1984, p. 205).

espírito lúdico, espírito alegórico
Essa capacidade de ressignificação foi muito bem trabalhada 

pelas vanguardas. Por exemplo, a Roda de bicicleta (1913) de 
Duchamp é desviada de sua funcionalidade banal e reconfigurada 
em obra de arte. Tal atividade de deslocamento de sentido se 



160<< sumário

assemelha também à figura do colecionador (BENJAMIN, 2006) que 
liberta um objeto da imposição da lógica utilitarista do mercado e 
lhe atribui um novo contexto significativo. 

A relação lúdica, erótica com a linguagem, que a retira de 
sua mera funcionalidade comunicativa, denotativa, direta para 
plasmá-la como metáfora -perversão de seu sentido prático - 
como desperdí�cio, esforço desnecessário (SARDUY, 2011, p.32), 
é também caracterí�stica da estética barroca. Podemos observá-
la no capí�tulo 68 de Rayuela (O jogo da Amarelinha)(2013), em que 
a linguagem inventada, o gíglico, é criada a partir de combinações 
entre palavras - condensações e permutações (SARDUY, 2011, 
p.15-16) - ou alterações delas até a incompreensão. Essas palavras, 
esvaziadas de sentido, como objeto alegórico, têm seu sentido 
moldado pelo contexto. A ilegibilidade, ao contrário do que se 
podia imaginar, aumenta a expressividade, ressalta ironicamente 
o interdito relacionado ao assunto: uma relação sexual. Além 
disso, a opacidade do código é coerente com uma situação inefável, 
próxima do sublime, em que as palavras como as conhecemos não 
são suficientes para uma descrição justa. Se o erótico e o lúdico 
caminham juntos, neste momento temos o clí�max do jogo com as 
palavras. 

Apenas él le amalaba el noema, a ella se le 
agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en 
salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. 
Cada vez que él procuraba relamar las 
incopelusas, se enredaba en un grimado 
quejumbroso y tenía que envulsionarse de 
cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las 
arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, 
reduplimiendo, hasta quedar tendido como 
el trimalciato de ergomanina al que se le han 
dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin 
embargo era apenas el principio, porque en un 
momento dado ella se tordulaba los hurgalios, 
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consintiendo en que él aproximara suavemente 
su orfelunios. Apenas se entreplumaban, 
algo como un ulucordio los encrestoriaba, 
los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era 
el clinón, las esterfurosa convulcante de las 
mátricas, la jadehollante embocapluvia del 
orgumio, los esproemios del merpasmo en 
una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! 
Volposados en la cresta del murelio, se sentía 
balparamar, perlinos y márulos. Temblaba 
el troc, se vencían las marioplumas, y todo se 
resolviraba en un profundo pínice, en niolamas 
de argutendidas gasas, en carinias casi crueles 
que los ordopenaban hasta el límite de las 
gunfias. (CORTÁZAR, 2013, p. 489)

Cortázar, que se alimentou das conquistas das vanguardas 
(AMORO� S,1984,p.2) e apresenta o espí�rito neobarroco latino-
americano- expressado por uma estrutura cheia de artifí�cios ( 
SARDUY,2011,p.9)- defende essa liberdade criativa, única verdade 
possí�vel na modernidade, como podemos confirmar em Muricy 
(2009, p.185): “Estar despossuí�do do passado significa não só 
constatar a pobreza do presente, mas também, principalmente, a 
urgência em inventar, em construir o novo”.

No seguinte fragmento de O jogo da amarelinha (2013) podemos 
perceber como Cortázar é um defensor ferrenho do exercí�cio de 
criação, da inventividade alegórica. Como mencionado antes, a 
modernidade é o avesso de um perí�odo de perfeita correspondência 
entre palavra e coisas do mundo (ORTEGA, 1989, p.2): é o simulacro, 
o reconhecimento de que não há senão verdades imaginadas, 
projetadas como realidade. Tal consciência, se por um lado parece 
desoladora, pois nos tira o chão das certezas, por outro, dá potência 
à arte, à ficção, campo fértil para a livre fabulação de mundos.
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Vuestra verdad posible tiene que ser 
invención, es decir escritura, literatura, 
pintura, escultura, agricultura, piscicultura, 
todas las turas de este mundo. Los valores, 
turas, la santidad, una tura, la sociedad, una 
tura, el amor, pura tura, la belleza, tura de 
turas. En uno de sus libros, Morelli habla 
del napolitano que se pasó años sentado a 
la puerta de su casa mirando un tornillo en 
el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía 
debajo del colchón. El tornillo fue primero 
risa, tomada de pelo, irritación comunal, 
junta de vecinos, signo de violación de los 
deberes cívicos, finalmente encogimiento de 
hombros, la paz, el tornillo fue la paz, nadie 
podía pasar por la calle sin mirar de reojo el 
tornillo y sentir que era la paz. (…)Picasso 
toma un auto de juguete y lo convierte en 
el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el 
napolitano era un idiota pero también pudo 
ser el inventor de un mundo. (CORTÁZAR, 
2013, p. 501) 

Quando se refere ao napolitano que atribui diferentes sentidos ao 
parafuso e o venera não podemos deixar de lembrar-nos da citação 
anterior de Benjamin sobre o objeto alegórico, que “se converte na 
chave de um saber oculto”. Essa “coisa” a partir da qual se inventa 
é o ponto de partida para o reconhecimento de um ceticismo ante 
a apreensão de um sentido “verdadeiro”, real, e o impulso para a 
criação.

O ARTifíCiO LúDiCO E A mODERNiDADE
Estudando a modernidade em Cortázar não há como não 

retroceder à sua filiação máxima: na poesia de Baudelaire, 
segundo Benjamin, encontramos mecanismos que funcionam 
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como alternativas à derrocada da experiência (MURICY, 2009, 
p.193). Com sua linguagem alegórica, o poeta francês estabelece 
correspondências entre a vivência individual e a tradição, a 
coletividade. No poema “Correspondências”, é por meio do artifí�cio 
da linguagem, da criação artí�stica, que o poeta consegue gerar uma 
experiência verdadeiramente moderna:

A Natureza é um templo onde vivos pilares 
Deixam às vezes soltar confusas palavras;
O homem o cruza em meio a uma floresta de símbolos 
(BAUDELAIRE apud GATTI, 2008). 

O homem não tem mais acesso direto à Natureza, à antiga 
experiência harmônica, é por meio da linguagem -“floresta de 
sí�mbolos”- que irá (re)constituí�-la. Daí� a importância do alegorês. 
A rememoração do sagrado passa a ser viabilizada pelo “culto ao 
belo”, estratégia de Baudelaire para resguardar a “experiência que 
procura se estabelecer ao abrigo de qualquer crise” (BENJAMIN 
apud MURICY, 2009, p. 196). Se por um lado, seu modo de realização 
se dá na esfera do culto, por outro, passa a ser transmitida por 
uma relação de reverência ao “belo”. Dessa forma, a experiência 
ritualí�stica religiosa, em decadência, é substituí�da por um culto 
à arte, por uma experiência estética. E�  pela arte que o homem se 
conecta com a coletividade. (MURICY, 2009,p. 196).

O TEmPO E A fRAgmENTAÇÃO NA mODERNiDADE
A arte para Cortázar também parece ser sua via de busca de uma 

totalidade perdida, de busca de um céu, como explicita a alegoria do 
jogo da amarelinha. Os quadradinhos da amarelinha poderiam ser 
comparados a etapas para chegar ao ponto máximo, como as vias 
purgativa, iluminativa e unitiva da mí�stica cristã. Estas são uma 
preparação para o encontro com Deus, passando pela purgação dos 
pecados, o começo do contato com o divino, seguido da plena união 
com Ele (LO� PEZ, 2014). 

A fragmentação dos capí�tulos e sua liberdade de leitura nos 
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advertem, não obstante, de que não encontraremos o céu ao final 
do livro, pois não há um final único. Cabe recordar-nos antes como 
Cortázar nos propõe sua amarelinha. No “tablero de dirección” 
(CORTA� ZAR,2013, p.11) há a seguinte explicação: ”A su manera este 
libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros”. Um deles é o 
de leitura na ordem corrente até um ponto onde há a palavra “fim”, 
mas que prescinde de umas páginas. Outro é uma ordem especí�fica 
com os números alinhados presente nesse “tablero”. Dois livros são a 
referência, são o ponto de partida para uma possí�vel invenção de um 
trajeto próprio.

A ruptura crí�tica com o modelo linear do romance burguês 
nos mostra um aprofundamento da fragmentação do tempo, já 
existente no perí�odo do declí�nio da figura do narrador e da ascensão 
do romance: “No romance, o tempo, tomado em seus matizes 
psicológicos, é constitutivo. E�  um tempo fragmentado e descontí�nuo 
que corresponde à experiência temporal da era industrial.” 
(MURICY, 2009, p. 188).

A fabricação de capí�tulos que podem ser combinados é como a 
exibição do reboco de uma construção, aponta para sua verdade 
fragmentada, critica uma pretensa linearidade do romance 
tradicional. A não-linearidade pode vincular-se à morte da memória 
inerente à experiência e à manutenção apenas de “lembranças”:

O que Benjamin quer enfatizar, a serviço de 
sua teoria de experiência, é como a beleza 
moderna, ligada à busca do novo, está 
paradoxalmente ligada à morte. Essa morte 
é a da memória – o desaparecimento da 
experiência- em benefício da descontinuidade 
das “lembranças”, que se multiplicam e se 
desligam da linearidade da memória como 
instantâneos “fotografados” nas alegorias de 
Baudelaire.” (MURICY, 2009, p. 206)
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A esperança no jogo com fragmentos encontra uma equivalência 
no neobarroco, estilo que “rememora el caos primitivo”, é “nostalgia 
del Paraí�so Perdido” (D’ORS apud SARDUY, 2011, p.7), “apoteosis 
del artificio” (SARDUY,2011,p.8). Essa experiência lúdica com a 
linguagem responsabiliza o leitor, como o crí�tico de Benjamin, a 
remontar os pedaços e a adivinhar sentidos. Ele terá de lançar 
mão de outra temporalidade, intensiva, capaz de criar conexões 
atemporais e de corrigir o tempo linear, de modelo evolutivo-
biológico, que bloqueia a revelação de sentidos em sua rigidez 
(MURICY, 2009, p.195). 

Sobre a melancolia presente no espí�rito neobarroco e alegórico, 
temos no capí�tulo 71 de Rayuela (O jogo da Amarelinha) (2013) 
uma menção explí�cita: “¿Qué es em el fondo esa historia de 
encontrar un reino milenário,un éden, un outro mundo?Todo lo que 
se escribe em estos tiempos y que vale la pena leer está orientado 
hacia la nostalgia.” (CORTA� ZAR,2013,p.492).Na mesma página, 
aponta que devemos nos convencer de que essa ideia de plenitude, 
da esperança em um absoluto,é a chave do pensamento moderno.
Deve ser,portanto, questionada Mais adiante ( 2013, p.493-494), o 
narrador afirma que talvez exista uma saí�da,mas essa saí�da teria 
de ser uma entrada. Essa entrada que propomos é o prazer do jogo e 
da criação artí�stica.O humor,como o lúdico, são necessários porque 
“la risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas 
de la tierra” ( 2013, p.493-494).O narrador anuncia também sobre a 
crença em um paraí�so:

ese mundo no existe, hay que crearlo como el 
fénix. Ese mundo existe en éste, pero como 
agua existe en el oxigeno y el hidrógeno, o 
como en las páginas 78,457,3,271,688,75 y 
456 del diccionario de la Academia Española 
está lo necesario para escribir un cierto 
endecasílabo de Garcilaso.

(CORTÁZAR,2013,p.495).
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No final do capí�tulo aludido se admite,contudo, que a nostalgia 
do paraí�so é inerente ao homem.Se a tristeza não é profí�cua,a 
criatividade é a “porta” para outra realidade possí�vel dentro 
da nossa.Esta dispõe elementos que devemos reunir, organizar, 
para gerar outra possibilidade, uma invenção dentro do mundo 
referencial.

Um pintor emblemático na atividade de permutação de formas 
e cores e citado por Cortázar em Rayuela (O jogo da amarelinha) 
(2013) é Mondrian. Conjugando seus retângulos áureos em 
tamanhos, cores e disposição, temos a fragmentação cubista ao 
extremo. Os retângulos áureos, em espiral, geram uma projeção 
infinita. A proporção áurea é encontrada na natureza e na arte e 
simboliza a harmonia, a perfeição. Logo, temos um elemento, um 
“pedaço” cujo potencial se vê realizado,efetivado, quando combinado 
com outros. Da mesma forma, no romance em questão, temos uma 
projeção infinita de permutações entre os capí�tulos.

Além disso, Mondrian fazia parte do grupo neoplasticista. Buscava 
conceber uma pintura desconstruindo todos os elementos clássicos 
que moldam uma arte figurativa para fidelizar-se a componentes 
considerados essenciais: as três cores primárias e retângulos. 
Cortázar também realizou a mesma via desconstrutiva, subtraindo 
a forma tradicional de romance até os capí�tulos fragmentados.Por 
isso, Cortázar considerou seu romance um verdadeiro antiromance ou 
contraromance (MARCOS, 2013), carregando na forma a mesma carga 
contestatória do conteúdo de seu livro.

Sob o ponto de vista da Literatura Comparada, comparar é 
indagar o texto que analisamos por meio de outro (CARVALHAL, 
1991, p. 02). Considerando que tal disciplina abarca também estudos 
interartí�sticos, percebemos em Mondrian como em Cortázar uma 
busca por transcendência, pela liberdade do infinito. Naquele temos 
o purismo pela geometria, a obsessão pelo retângulo áureo, neste a 
aposta na forma estética como um jogo de inúmeras possibilidades. 
Ambos são amparados pela cultura de sua época, como explicita 
Carvalhal:
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Além disso, fica igualmente claro que 
comparar não é justapor ou sobrepor mas 
é, sobretudo, investigar, indagar, formular 
questões que nos digam não somente sobre 
os elementos em jogo (o literário, o artístico), 
mas sobre o que os ampara (o cultural, por 
extensão, o social). (1991, p. 02).

Os dois fazem parte da modernidade, como foi demonstrado 
anteriormente, buscam peças para unir um todo que não existe 
mais. Curiosamente, o nome O jogo da amarelinha (2013) foi 
precedido por outro tí�tulo, do qual o autor desistiu por estar 
vinculado à realidade oriental, desconhecida para muitos. O livro ia 
chamar-se Mandala, figura com padrões geométricos que circundam 
um centro, tal como os retângulos áureos de Mondrian e sua espiral 
que tende ao infinito, pois também podem gerar uma mandala.

Assim como o tí�tulo anterior – Mandala - nos sugere um 
sentido de religiosidade, a fragmentação em O jogo da amarelinha 
(2013) corresponde à ideia de um céu feito ruínas, cuja trajetória 
pessoal de leitura corresponde a um exercí�cio lúdico que permite 
a possibilidade de deslocar-nos do principio de realidade para 
o princí�pio de prazer, do homo faber ao homo ludens. O alegorês, 
em meio aos despojos da melancolia, é a ferramenta usada nesse 
exercí�cio de reconstrução do contato com a alteridade.

Com este artigo foi possí�vel compreender melhor como se 
processa a alegoria moderna (BENJAMIN, 1984) no romance Rayuela 
(O jogo da Amarelinha) (2013) de Cortázar em analogia à pintura de 
Mondrian. Identificando o aspecto estético e metafí�sico do termo 
benjaminiano – a derrocada da experiência (1994) e do vínculo 
a valores e crenças religiosas - acreditamos ser mais capazes de 
compreender a arte moderna e contemporânea. 

O conceito de neobarroco (SARDUY,2011) trouxe matizes para 
o sentido de escrita alegórica, aprofundando-o, contribuindo 
significativamente para a análise do corpus literário em sua 
materialidade.
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A relação interartí�stica foi profí�cua na exemplificação e 
visualização do que Rayuela (O jogo da Amarelinha) (2013) 
expressa. Por isso, futuramente pretendemos fazer um mapeamento 
mais aprofundado do dialogismo entre o romance de Cortázar e a 
pinturas de vanguarda que citadas nele.

Com o desenvolvimento do referencial teórico buscamos 
refletir sobre a importância do lúdico para o homem moderno/
contemporâneo. E�  o jogo que permite a liberdade de destruir e 
construir, relativizar o que foi erguido para destruir novamente. 
São ciclos permeados pelas ruí�nas da modernidade, que necessitam 
de uma linguagem especí�fica para ser decifrada e ordenada: o 
“alegorês”. O artista tem, então, a anterior função do sacerdote de 
trabalhar a linguagem para que o indiví�duo reflita, para que não caia 
no automatismo da vida moderna. A dinâmica mencionada antes e o 
papel do artista podem ser explicitados na seguinte citação:

Digamos que el mundo es una figura, hay 
que leerla. Por leerla entendamos generarla. 
¿A quién le importa un diccionario por el 
diccionario mismo? Si de delicadas alquimias, 
ósmosis y mezclas de simples surge por fin 
Beatriz a orillas del río, ¿cómo no sospechar 
maravilladamente lo que a su vez podría 
nacer de ella? Que inútil tarea la del hombre, 
peluquero de sí mismo, repitiendo hasta 
la náusea el recorte quincenal, tendiendo 
la misma mesa, rehaciendo la misma cosa, 
comprando el mismo diario, aplicando los 
mismos principios a las mismas coyunturas. 
Puede ser que haya un reino milenario, pero 
si alguna vez llegamos a él, si somos él, ya no 
se llamara así. (CORTÁZAR,2013, p.495-496)

A construção de uma realidade, de uma ficção, de uma obra é 
una forma de organizar o caos do mundo, de lê-lo. O dicionário 
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não tem essa capacidade de conexão, as palavras permanecem 
soltas, fragmentadas. O homem sabe que a vida e as verdades são 
perecí�veis, gerando essa repetição inútil (criação/ destruição). A 
resposta, a verdade, o “céu” definitivos não são possí�veis para nós, 
pois somos somente mortais. Não podem ser percebidos mais como 
o destino, mas como o percurso do qual se precisa desfrutar para 
sublimar a melancolia. Tentaremos provar, em suma, que alegria e 
a liberdade de criar servem de compensação/superação à crise da 
modernidade.
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O iNSóLiTO POROSO Em catatau

Rosimar Araújo Silva1

O primeiro livro do poeta curitibano Paulo Leminski (1944 
-1989), Catatau – um romance-ideia2, apresenta uma proposta de 
escrita de difí�cil definição. O próprio tí�tulo marca o disparate como 
elemento constituinte dessa aventura paródica de Descartes nos 
trópicos ao anunciar muitos significados sem fixar-se em nenhum 
deles. Segundo o próprio Leminski em “Descoordenadas artesianas”, 
a palavra “catatau” “pode sugerir, onomatopaicamente, um possí�vel 
ruí�do de uma queda”. E em termos culturais, no regionalismo de 
Portugal, pode significar “uma surra”, “uma determinada carta 
de carta de baralho” e até “pênis”; no Brasil, tem-se a referência 
a uma coisa grande ou a uma coisa pequena, pode designar 
também “discussão” ou “zoada” ou até mesmo “uma espada velha” 
(LEMINSKI, 1989, p. 208-209). O autor convoca no subtí�tulo a ideia 
de romance para nela empreender uma desconstrução do postulado 
mesmo desse gênero, dando a ver um texto fragmentado e exposto a 
muitos entrecruzamentos.

Em concordância com essa disparidade, Catatau instala caminhos 
múltiplos que seguem as expectativas de toda obra aberta deixando 
entrever uma pluralidade de leituras. O argumento de Haroldo 

1  Doutoranda em Literatura Comparada pela UFF. Bolsista/Capes.

2  Baseamo-nos exclusivamente na 2ª edição de Catatau, de 1989, publicada pela 
Sulina, de Porto Alegre. Nela, o subtítulo “romance-ideia” está presente, distinguindo-
se da 1ª edição do autor, de 1975, e contamos com a inclusão de algumas notas e da 
dedicatória, a alteração das epígrafes, além de um conjunto de textos críticos que 
acompanha essa reedição. Constam dessa lista, os ensaios “Descordenadas artesianas” 
e “Quinze pontos nos iis”, de Paulo Leminski; e na seção “Alguma fortuna crítica”, “Um 
catatau. Felizmente”, de Léo Gilson Ribeiro; “Catatau: cartesanato”, de José Antônio 
Risério; “Com quantos paus se faz um catatau”, de Régis Bonvicino; “A literatura 
destronada”, de Ivan da Costa, além de trechos de análises e depoimentos de nomes 
consagrados da literatura e da crítica literária, como Augusto e Haroldo de Campos, 
Décio Pignatari, Bóris Schnaiderman, Eduardo Milán, Flora Sussekind e Caetano Veloso. 
E a carta de Fausto Cunha relatando o mal-entendido sobre o I Concurso de contos do 
Paraná, de que Leminski participou com “Descartes com lentes”.
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de Campos em “Uma leminskí�ada barrocodélica”, a nosso ver, não 
perde de vista todos os campos de atuação experimentados nesse 
livro. Para o autor, a prosa de invenção de Leminski “pende mais 
para o significante do que para o significado, mas que regurgita de 
vontade fabuladora, de apetência épica, de estratagemas retóricos 
de dilação narrativa” (CAMPOS, p. G4, 1989). Porque, mesmo com 
os mecanismos linguí�sticos a serviço de uma invenção da própria 
lí�ngua poética, o texto desemboca, ainda que de forma ambí�gua e 
inusitada, num fluxo contí�nuo da fábula. Na verdade, parece uma 
espécie de ensaio livre de como contar de outra maneira sem apelar 
para uma estrutura propriamente narrativa. O resultado marca uma 
espécie de escrita do “quase” a se instaurar na indecidibilidade que 
atravessa todo o livro.

Catatau é representativo de uma linhagem vanguardista de 
experimentação formal e tem como horizonte de expectativa o 
célebre Finnegans Wake, de James Joyce. Além deste, o livro de 
Leminski acompanha obras da estirpe de Galáxias, de Haroldo 
de Campos; Me segura qu’eu vou dar um troço, de Wally Salomão, 
e Conglomerado - Newyorkaises, de Hélio Oiticica, pelo rigoroso 
trabalho de criação verbal que alcança um complexo jogo de 
linguagem. O texto brinca do modo mais contundente de articular 
caprichos e relaxos com a polissemia vista em diferentes ângulos. 
Por deter uma profusão de elementos de procedência diversa, 
Catatau entra numa espécie de hesitação. Texto, personagem, 
fluxos de escrita e leitor se entrecruzam e se perdem em meio à 
fragmentação disparatada de conceitos, impressões, microrrelatos, 
referências intertextuais, incursões metalinguí�sticas, mistura de 
idiomas, frases feitas e muitos outros aspectos que integram sua 
tessitura monstruosa. 

Essa prosa de invenção parte de uma hipótese surgida numa 
aula de História do Brasil, em que Leminski falava sobre o perí�odo 
das invasões holandesas: a vinda de René Descartes com a 
expedição invasora liderada por Maurí�cio de Nassau, no Brasil, 
especificamente em Pernambuco, numa segunda tentativa de 
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fundação de uma colônia, entre os anos de 1630 e 1654. Esse fato 
histórico, a princí�pio, torna-se a chamada para um conto intitulado 
“Descartes com lentes”, o qual entrou num concurso de contos 
de Curitiba, em 1968, e conseguiu o 1º lugar, mas não recebeu o 
prêmio por um equí�voco do júri. Num movimento contí�nuo à ideia 
do conto, Leminski investe no projeto de uma prosa mais densa e 
alongada, demorando oito anos para sua finalização. No conjunto 
da produção leminskiana, Catatau rumina outros projetos que vão 
sendo pensados no decorrer desse perí�odo, sendo publicados anos 
mais tarde. Um exemplo forte disso é Metaformose: uma viagem 
pelo imaginário grego, de 1998. Nesse sentido não se pode negar que 
essa obra talvez possa circunscrever uma espécie de Bildungsroman 
às avessas do escritor, correspondendo a um exercí�cio intenso de 
criação de linguagem. Isso se dá pela recorrência de fragmentos que 
remetem a livros seus, a um repertório vasto de leitura a serviço da 
mistura e da experimentação formal e a caracterí�sticas marcantes 
desse escritor em lidar com a sua herança cultural.

Analisando alguns elementos do livro, temos o personagem 
Renatus Cartesius – nome latinizado do filósofo francês René 
Descartes (1596-1650) que carrega o significado de “renascido das 
cartas” – que passa toda a narrativa à espera de Articzewski3 para 
lhe tirar as dúvidas. E por isso Leminski diz em “Quinze pontos nos 
iis” que “Catatau é a história de uma espera”, no caso, vinda dos dois 
lados: de Cartesius, no plano ficcional, e do leitor, no da recepção. 
(LEMINSKI, 1989, p.210) Historicamente, a personagem Articzewski 
figura um importante militar integrante da Companhia Holandesa 
das I�ndias Ocidentais, que, por sua vez, intenta o estabelecimento do 

3  No livro aparecem inúmeras maneiras de grafar o nome de Krzysztof 
Articzewski: Artixevski, Artixeffski, Artixoff, entre muitas outras, como o próprio 
Leminski assinala em nota de rodapé. Essa recorrência instaura mais um sinal 
de indecidibilidade do romance-ideia. Algumas alterações gráficas também são 
notadas quando Leminski faz referência ao matemático e naturalista alemão 
George Marcgrayf (1610-1644). Vale dizer que este veio para o Brasil junto 
com Guillherme Piso (1611-1678), médico e naturalista holandês, entre os anos 
de 1638 e 1643, sob a chancela de Mauricio de Nassau. Os dois pesquisadores 
foram responsáveis pelas primeiras publicações científicas sobre a geografia e a 
natureza brasileiras. 
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império mercantil batavo no território dominado pelos portugueses. 
De origem poloca, Articzewski entra na história leminskiana como 
uma figura que só chega nos últimos parágrafos do texto, e bêbado, 
mas que se presentifica intensamente enquanto é invocado no fluxo 
verborrágico de Cartesius, mantendo-se como uma função geradora 
de impressões e delí�rios.  

A figura do militar permite-nos perceber um jogo de presença 
e ausência que se impõe no texto e lança uma expectativa em 
relação a sua chegada, enquanto atravessa toda a narrativa sem 
resultado. A personagem atua como um interlocutor virtual, isto é, 
uma existência em potência capaz de abrir sulcos de intertextos no 
romance. No ensaio “Catatau: cartesanato”, Antonio Risério mostra 
o militar polonês como “ponte entre o pensamento europeu e o novo 
mundo” (RISE� RIO, 1989, p. 220), uma vez que este seria o único que 
poderia esclarecer as visões que atormentam Cartesius.

O espaço onde tudo acontece, a Vrijburg de Nassau ou a cidade 
livre, a Olinda batava – nome dado ao primeiro zoológico e horto 
botânico construí�do em 1642 com animais e plantas nativas – torna-
se único em cena e aparece perturbado pelas inconstâncias do 
pensamento de Cartesius. Não se trata de um relato propriamente 
dito, já que o acúmulo de fragmentos congestiona qualquer 
tentativa de coerência entre as sentenças, o que vemos faz parte das 
impressões e pensamentos do personagem postos em movimento no 
fluxo da escrita. 

Diante da nova realidade dos trópicos, experiência sensí�vel, 
acontecimentos e pensamentos criados por Cartesius abalam a 
noção de real do europeu e a racionalidade determinada como 
diretriz cartesiana empreendida como o único critério para se 
chegar à verdade. O romance-ideia, dessa forma, escapa dos limites 
do mundo circundante para adentrar outros mundos. Isso se torna 
claro com a imersão do personagem na errância de seu próprio 
pensar: “Fico feito um sí�sifo, deixando insatisfeitas as voltas 
automáticas das hipóteses” (LEMINSKI, 1989, p. 17).  Esse estado do 
personagem  se repete como o castigo de Sí�sifo.  Em outro momento, 
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ele retoma: “O labor de pensar onera e não compensa: modulo lentes, 
esta melodia ouço no olho, canto o entendimento canção. Desloca 
o globo, fico sí�sifo até o fim” (LEMINSKI, 1989, p. 26). A repetição 
movimenta a escrita catatauesca e acontece em muitos aspectos: 
nas sensações e delí�rios de Cartesius, em sua tentativa de nomear 
a realidade a sua volta, nos conceitos filosóficos que mesclados a 
outros retornam como uma nova ideia. Enfim, a repetição além de 
trazer efeitos sonoros constituintes de uma prosa de invenção que 
se espraia nos limites da poesia, também complica, ao invés de 
esclarecer, na constante reverberação do “repete – difere”, atuando 
como principal elemento para a metamorfose do texto.

Um exemplo disso está no desdobramento de nomes que 
Cartesius mobiliza, sentado sob uma árvore, segurando uma luneta 
em uma das mãos e, na outra, uma espécie de erva misteriosa que 
experimenta – “ervas de negro” (há quem mencione um cachimbo). 
E lemos: “Na boca da espera, Articzewski demora como se o parisse, 
possesso desta erva de negros que me ministrou, –  riamba, pemba, 
gingongó, chibaba, jererê, monofa, charula, ou pango, tabaqueação 
de toupinambaoults, gês e negros minas, segundo Marcgrayf” 
(LEMINSKI, 1989, p. 15). O personagem passa todo o tempo nesse 
ponto permanente sob a árvore, onde tem uma visão panorâmica do 
mar, da baí�a, das naus, do cais e da natureza a sua volta.

A inconstância da própria certeza cartesiana é arremessada 
no fluxo do texto como perguntas sem resposta. Como estas: “E os 
aparelhos óticos, aparatos para meus disparates?” (p. 16). “Certeza 
nunca houve; aconteceu aprenderem a cultivá-la bem antes de 
pensar bem” (p. 78); “A mente tem excessos que o corpo não 
excetua” (LEMINSKI, 1989, p. 84).

Não seria demais dizer que o insólito habita Catatau, 
considerando tudo o que foi dito até agora, e que a personagem 
Occam, instauradora do erro e da incerteza nas artimanhas do texto, 
é o principal artí�fice dessa escrita em mutação. Occam aparece 
e desaparece ao mesmo tempo em que faz e desfaz a tessitura, 
mostrando suas diabruras que envolvem Cartesius nas armadilhas 
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das frases truncadas, do jogo sonoro das figuras retóricas. Do 
polilinguismo e da invenção de palavras com o portmanteau 
(cadástrofes, lampadabúzio, mistericórdia, opresenhores, 
assemplebéia, sebastifeito, entre muitos)  entre outros neologismos, 
além das alterações gráficas do texto. No trecho abaixo, Cartesius se 
confunde com o próprio monstro.

Olho bem o monstro. O monstro vem pra 
cima de monstromim. Encontro-o. Não quer 
mais ficar lá, é aquimonstro. Occam deixou 
uma história de mistérios peripérsicos onde 
aconstrece esse monstro. Occam, acaba lá 
com isso, não consigo entender o que digo, por 
mais que persigo (LEMINSKI, 1989, p. 18). 

Claro está que Cartesius e Occam estão amalgamados de forma 
que todo enunciado vem submetido a essas duas forças, mas ficando 
a cargo de Cartesius toda a incursão delirante na natureza exótica 
para que o texto aconteça. Seguindo essa ideia, Tida Carvalho, em O 
Catatau de Paulo Leminski, (des)coordenadas cartesianas, apresenta 
uma definição muito precisa da relação entre o personagem 
filósofo e o seu entorno, quando diz que “Catatau é essa espécie de 
cenário ideal, um “significante flutuante” onde Cartesius germina 
com a paisagem: “Eu bebo e a paisagem fica bêbada?” (CARVALHO, 
2000, p. 64). Tudo acontece através do pensar desse personagem 
atravessado por dois mundos irreconciliáveis, onde o realismo da 
razão cartesiana se confunde com o fantástico imaginário da visão 
que ele tem dos trópicos. Essa ideia reforça o fato de Occam também 
surgir das hipóteses infundadas de Cartesius na onda da erva que 
ele experimenta. Daí� vermos no trecho: “Sóbrio, o ser sobe dos seres 
com sede: minhas palavras falam por aí� papagaios fofoqueiros. 
Delira o bicho que a fumaça atinge. Fetiche na vertigem, fênix, 
dervixe!” (LEMINSKI, 1989, p. 68). A confusão entre o sujeito que 
fala e faz acontecer tudo a sua  volta e a contaminação dos elementos 
observados na natureza dão o tom da escrita. Por vezes, o sujeito da 
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enunciação torna-se assujeitado a fatores externos e a Occam.
A configuração de monstro semiótico, corporificado na 

materialidade do texto, provoca a distorção de uma linguagem que 
vem, segundo Antonio Risério, “cheia de montagens verbais, bi ou 
polilí�ngue, ‘lí�ngua estilingue’, a meio caminho entre o estilo joyciano 
e o esperanto de Zamenhof” (RISE� RIO, 1989, p. 223). Em Catatau: 
“O esconderijo perfeito a Occam pertence, o significado” (p. 196). 
O trecho que segue dá uma ideia dos abalos na ordem das palavras 
escritas e da cadeia de significantes produzida pelo monstro:

Onde diabo terei deixado meu significado? 
Leva desta vida – o que não se disser. Sul, o 
fundo do abismo? Absurdo. Oeste, abismo 
algum em cima: fim da linha. Do chão não 
passapassagavião, até não mais poder: se cair. 
Presença, trajetória, imã: concebe um abismo 
sem fundo. E sai donde, daí? Por diante. O 
mundo de Axstychsky, o mundo de  Ihstychsky. 
De Xostakowistsch, de Xoxitlistich! O mundo 
de Xxstychsky. O mundo de Xxxxxxx. O mundo 
de Xxxxxxx. Xxxxxxx. Xxxxxxx. Xxxxxxx. O 
mundo, Xxxxxxx. O terror, antro de perdição, 
partido sem candidato. Xxxxxxx. (LEMINSKI, 
1989, p.197)

De acordo com Romulo Valle Salvino, em Catatau: As meditações 
da incerteza, só “pela degradação e reelaboração de formas já aceitas 
é que a personagem-texto pode viver. O fragmento, a metamorfose, 
a incerteza, o erro, o dionisí�aco têm de necessariamente habitar 
as palavras do romance”. (SALVINO, 2000, p. 87). Nota-se aí� uma 
tensão quanto à origem contraditória dessa personagem que ao 
mesmo tempo em que desponta como fruto dos devaneios de 
Cartesius se infiltra como produto do próprio texto. Assim, a relação 
do monstro com as palavras circunscreve a própria tessitura, quer 
dizer, ele não existe fora desse espaço. Nesse aspecto, Occam está 
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inserido no movimento introverso do texto já que a sua pertença 
indica o movimento metalinguí�stico e do pensamento em mutação: 
“o monstro é centrí�peto, denuncia o código em que a mensagem está 
sendo codificada” (LEMINSKI, 1989, p. 212).

Na análise que Salvino faz de Occam, vemos a dimensão da 
abertura problemática produzida no monstro-textual. A que 
mostraremos a seguir, Occam em suas principais facetas está 
personificado, tem habilidades de trapacear e se mascarar conforme 
a situação. As caracterí�sticas apontam para um perfil mais 
monstruoso e mais dotado de traços que desenhariam o insólito na 
trama. Ele se metamorfoseia em “inimigo presente”, “perseguidor 
implacável”, “princí�pio que rege”, e, entre outras façanhas, ocupa-
se de transformar o outro: a natureza, a imaginação de Cartesius, 
o texto e o contexto. Poderí�amos relacioná-lo a Proteu por assumir 
diversas formas e por seu poder da dissimulação. 

O monstro leminskiano apresenta três 
facetas básicas (e uma multiplicidade de 
outras que as compõem ou delas derivam): 
é o inimigo presente no delírio de Cartésio, 
o perseguidor implacável que mora em sua 
imaginação; é o princípio que rege a natureza 
ao redor do filósofo enquanto personagem 
de um mundo ficcional, tornando as suas 
formas estranhas e metamorfoseando-as 
a todo momento; finalmente , é o próprio 
conjunto de transgressões que se fazem texto 
e conformam o livro, gerando a incerteza e 
a multiplicidade de sentidos em sua leitura 
(SALVINO, 2000, p. 152)

Por esse caminho, Occam corporifica no texto leminskiano 
a condição de um gênio maligno, mantendo uma dupla ação 
de malfeitor e de benfeitor do texto. Ele age, ao mesmo tempo, 
corrompendo todos os princí�pios de ordem da própria narrativa, 
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arruinando-a, enquanto atualiza produtivamente o processo de 
criação verbal. No cartesianismo, a hipótese de um gênio enganador 
entra como argumento a favor da certeza da existência do cogito e 
de Deus. Em Descartes, lemos:

Suporei, portanto, que não há um verdadeiro 
Deus, soberana fonte de toda verdade, mas 
certo gênio maligno, não menos astucioso 
e enganador do que potente, que empregou 
toda a sua indústria em me enganar. Pensarei 
que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os 
sons e todas as coisas exteriores “que vemos” 
são ilusões e engodos, dos quais ele serve-
se para surpreender minha credulidade 
(DESCARTES, 1983, p. 88).

O diálogo de Occam com a teoria de Descartes vem marcado pelo 
fato de que, incorporando o gênio maligno, a personagem acaba 
possuindo o poder de enganar e de transformar as coisas com que 
tem contato: “Um gênio maligno impele seu rebanho de ovelhas 
negras, de pensamentos tortos nos campos do meu discernimento, 
é o xisgaraviz, um azougue” (LEMINSKI, 1989, p. 26). Em ensaio, 
Leminski atribui a Catatau uma “possessão diabólica” uma vez que 
a obra estaria “possuí�da” por um monstro que é o “princí�pio da 
perturbação” e a “personificação do conceito cibernético de ruí�do” 
(LEMINSKI, 1989, p. 212).  Uma das facetas de Occam se configura 
como um ruí�do para Cartesius, e este, por sua vez, dá uma dimensão 
mágica a essa presença: 

Occam cultus, Occam vultus, Occam, o bruxo. 
Occam torceu a sinalização. Occam disfarçou 
as peripécias. Aonde vai com tanta pressa? 
Vou a toda Pérsia, vai depressa. Occam vê o 
óbvio. Deixa o óbvio ali. Pensa uma oração e 
o óbvio desaparece. Occam não pensa nada, 
se nadifica e falta” (LEMINSKI, 1989, p. 20). 
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E�  certo que Occam ocupa várias funções no texto, o que 
implica um ser multifacetado e disperso em todos os espaços.  Ele 
é o espí�rito do romance-ideia, como declara o próprio Leminski 
em “Descordenadas artesianas”. Diante disso, o monstro pode 
ser lido como uma personagem da ordem do insólito, não por 
apresentar caráter fugidio, mas por desintegrar ou contribuir 
para a desintegração de qualquer tentativa de enquadramento do 
romance ao universo do “real”, ou seja, da realidade trazida por 
Cartesius. Entende-se a manifestação do insólito como o elemento 
comum a todas as narrativas que ultrapassam a fronteira do “real” 
trazendo para a cena literária outros modos de representação, quais 
sejam: o fantástico, o estranho, o maravilhoso, o real maravilhoso, 
o realismo mágico, só para citar os principais. Evidentemente que a 
representação mimética da literatura de tradição realista, pautada 
no racionalismo e comprometida em organizar as categorias de 
tempo e espaço, de causa e efeito, aprovadas pela razão, sofre uma 
rasura significativa quando vinculada a uma escrita que apresenta 
determinada vertente do insólito. E, de fato, as múltiplas atribuições 
dadas ao personagem de Catatau servem não só para obscurecer 
a sua passagem no texto como também contribuem para uma 
interpretação dessa ordem. Além disso, tais aspectos possibilitam-
nos sondar algum teor fantástico dentro da obra. 

O enfoque do fantástico nos leva obrigatoriamente à análise de 
Todorov, em sua obra intitulada Introdução à literatura fantástica, 
pois nela o autor vai defini-lo como gênero. O destaque aí� vai para a 
hesitação do leitor que “chega quase a acreditar” nos fatos narrados. 
Esse aspecto consiste na ambiência propí�cia para o acontecimento 
fantástico, mas dá a ver uma linha tênue entre ele e seus subgêneros, 
o que resulta numa formalização bastante discutí�vel, já que uma 
pequena mudança na percepção do leitor faz aparecer um “gênero 
vizinho”.  Todorov explica que:

O fantástico acontece nesta incerteza; ao 
escolher uma ou outra resposta, deixa-se o 
fantástico para se entrar num gênero vizinho, 
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o estranho ou o maravilhoso. O fantástico 
é a hesitação experimentada por um ser 
que só conhece as leis naturais, face a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural. 
(TODOROV, 2010, p. 31)

E o autor constrói um percurso para se chegar ao fantástico com 
a confiança de se tratar de um gênero:

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o 
leitor a considerar o mundo das personagens 
como um mundo de pessoas vivas e a 
hesitar entre uma explicação natural e uma 
explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. Em seguida, essa hesitação deve 
ser igualmente sentida por uma personagem; 
desse modo, o papel do leitor é, por assim 
dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo 
tempo a hesitação se acha representada e se 
torna um dos temas da obra... (TODOROV, 
2010, p. 38-39)

Diferentemente do ponto de vista de Todorov, Irene Bessière4 
entende o fantástico como um dos métodos da imaginação, cuja 
“fenomenologia semântica se relaciona tanto com a mitografia 
quanto com o religioso e a psicologia normal e patológica, e que, a 
partir disso, não se distingue daquelas manifestações aberrantes do 
imaginário ou de suas expressões codificadas na tradição popular” 
(BESSIE� RE, 2009, p. 186). 

A partir desses dois enfoques, percebe-se que o fantástico 
se apresenta como uma vertente narrativa de muitos arranjos e 

4  Trata-se de um capítulo da obra Le récit fantastique. La poétique de l’incertaine. 
Paris: Larousse, 1974, pp. 9-29. Tradução de Biagio D’Angelo. Colaboração de Maria 
Rosa Duarte de Oliveira.   BESSIÈRE, Irène. “O relato fantástico: forma mista do caso e 
da adivinha”. Revista Fronteiraz, vol. 3, nº 3, Setembro/2009. (p. 185 – 202)
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de difí�cil apreensão, uma vez que pressupostos metodológicos e 
conceituais implicam algumas dificuldades para tratar dele, como 
analisa Bessière. A autora mostra que 

O relato fantástico provoca a incerteza 
ao exame intelectual, pois coloca em ação 
dados contraditórios, reunidos segundo uma 
coerência e uma complementaridade próprias. 
Ele não define uma qualidade atual de objetos 
ou de seres existentes, nem constitui uma 
categoria ou um gênero literário, mas supõe 
uma lógica narrativa que é tanto formal 
quanto temática e que, surpreendente ou 
arbitrária para o leitor, reflete, sob o jogo 
aparente da invenção pura, as metamorfoses 
culturais da razão e do imaginário coletivo. 
(BESSIÈRE, 2009, p. 186)

As narrativas fantásticas trazem para a cena literária uma 
forma de lidar com o mundo sem ter que passar necessariamente 
por uma explicação realista e/ou cientí�fica. Subvertem-se as 
regras normativas de contar porque no plano semântico a história 
engendra fatos que buscam vivenciar diferentes situações afastadas 
do “real”, de tudo que participa do mundo natural e, além disso, 
incute o medo. Em Catatau, lemos:

Acontece que tudo que eu digo, acontece 
portanto. Isso, por exemplo, já está havendo 
há muito tempo. Depois eu vou dizer tudo, 
não digam que eu não avisei. Eu já disse que 
isso acontece, está acontecendo aqui. Vai 
haver um mal entendido, fazendo as vezes 
de desentendimento. Os entes de razão estão 
indo caminho da execução, acontece algo 
daquilo que eu conto. [...] isso come solto, 
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isso avança no insólito.(grifos meus) O 
espaço é só isso (LEMINSKI, 1989, p. 21)

Mas a hesitação aqui nada tem a ver com a que se estabelece 
como primeira condição para a literatura fantástica, segundo os 
estudos de Todorov. Pelo contrário, a hesitação em Catatau parte 
do estranhamento do próprio texto que utiliza uma variedade de 
procedimentos formais constituindo uma tessitura em arabesco 
muito marcada pelo barroquismo. No entanto, alguns elementos 
propiciam a ambiguidade e a ambivalência contribuindo, desse 
modo, para uma leitura enviesada de uma variante do fantástico: é o 
caso da personagem Occam. 

Por sua vez, Leminski endossa uma leitura por uma das variações 
do fantástico ou pelo menos abre espaço para que isso se dê quando 
enfatiza em ensaio que: “A magia é a potência da imaginação. Cria 
formas e imagens existentes. Estes seres podem ser centauros, 
hidras, sereias ou esfinges. Mas também podem ser artefatos e 
máquinas, cujo modelo não se encontra na realidade. A roda, que 
não existe na natureza, é tão fantástica quanto o lobisomem” 
(LEMINSKI, 1998, p. 59). Occam é essa potência que se materializa 
e se rematerializa nos dobras do texto, e como um signo aberto, está 
numa encruzilhada de sentidos sempre pronto para se transformar 
em outra coisa. Nota-se que Leminski amplia o campo das 
identidades de Occam aproximando-o de orixás e figuras fundantes 
da cultura afro-brasileira:

A entidade Occam (Ogum, Oxum, Egum, 
Ogan) não existe no “real”, é um ser 
puramente lógico-semiótico, monstro do 
zoo de Maurício interiorizado no fluxo do 
texto, o livro como parque de elocuções, 
ditos, provérbios, idiomatismos, frases-
feitas. O monstro não perturba apenas as 
palavras que lhe seguem: ele é atraído por 
qualquer perturbação, responsável por 
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bruscas mudanças de sentido e temperatura 
informacional. (LEMINSKI, 1989, p. 208)

Trata-se de um hibridismo constituí�do de fontes advindas de 
diversas procedências e de forças de naturezas também distintas 
encampadas numa definição problemática de “um orixá azteca-
iorubá encarnado num texto seiscentista” (LEMINSKI, 1989, p. 
208). E�  pela mistura de malin génie da teoria cartesiana e de 
monstro semiótico com os orixás africanos que essa personagem 
vai ganhando um esboço insólito nos escritos de Leminski. Dentro 
das novas tecnologias da informática, Occam seria um ví�rus 
poderosí�ssimo capaz de destruir todo um sistema de dados. 

Mas, se considerarmos que todas as denominações levantadas 
pelo escritor são de certo modo entidades ligadas a determinados 
espaços, vemos que elas acabam diferenciando-se pela atribuição 
que lhes cabe. O gênio maligno comanda o pensamento e o sonho, o 
monstro semiótico está na ordem do texto, já Ogum rege as matas e 
Oxum é senhora das águas, enquanto que Egum  simboliza as almas 
penadas, o que se assemelharia ao Hades, na mitologia grega. E, por 
último, Ogan faz referência à figura de destaque na casa de culto 
porque tem o compromisso de auxiliar e proteger tanto o lugar 
quanto os que estão envolvidos diretamente com a comunidade 
religiosa. Ora, um ser com toda essa amplitude só pode estar na 
dimensão do insólito e de algo mais.

A referência às entidades religiosas no corpus leminskiano 
sobre Occam nos convida a entrar no universo do real maravilhoso 
americano, de Alejo Carpentier, para verificar as suas ressonâncias 
em Catatau. O autor cubano circunscreve a América Latina num 
processo cultural de mestiçagem responsável por engendrar 
o barroquismo. Este, por sua vez, em nosso solo, está aliado 
à “criolledad”, entendida como um conceito que desvela um 
“espí�rito crioulo” que proclama a “consciência adquirida pelo 
homem americano, seja pelo filho do branco europeu, seja pelo 
filho de negro africano, seja pelo í�ndio nascido no continente”. 
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Relacionado ao longo processo de colonização da América latina e 
do entrecruzamento de povos de diferentes lugares e vivências, o 
termo faz nascer uma realidade nova através das  inúmeras misturas 
sofridas, daí�, constam de huasos, chinos, negros, mestiços, indí�genas, 
bárbaros, mulatos, brancos pertinazes, entre outras denominações. 
Essa realidade assumiria a “consciência de ser outra coisa, de ser uma 
coisa nova, ser uma simbiose, de ser um crioulo” (CARPENTIER, 1987, 
p. 121). O autor vê o real maravilhoso nos povos que vieram dessa 
mistura e que trouxeram cada qual o seu barroquismo. 

No entanto, para Carpentier, o maravilhoso não se define 
necessariamente vinculado à ideia de belo, mas sim àquela que está 
ligada ao insólito, ao feio, disforme e terrí�vel, abrindo espaço para 
outras realidades. Tais realidades continuariam às margens dos 
centros hegemônicos, quase invisí�veis, caso a sua circunscrição se 
restringisse ao admirável e ao belo. Perseguir o maravilhoso nesse 
contexto é ir atrás do insólito, pois: “Tudo o que é insólito, tudo o 
que é assombroso, tudo o que escapa às normas estabelecidas é 
maravilhoso” (CARPENTIER, 1987, p. 122). Mas o autor também 
se refere a acontecimentos insólitos que de alguma forma nos 
acompanham desde a conquista das terras e que abrangem 
geográfica e historicamente a disputa de territórios, engendram 
revoluções, e estão espalhadas na história das colonizações.

Poderí�amos recolher como um fato insólito, uma vez que 
chega a acontecer, mas não se consolida plenamente, o projeto de 
colonização dos holandeses no Recife tendo em vista a dificuldade 
de adaptação da lí�ngua e de seus costumes batavos no continente 
americano, além da diferença climática. Tudo isso fez com que os 
holandeses mantivessem uma distância que foi decisiva para a sua 
não-adaptação. Quanto a isso, Tida Carvalho mostra, amparada na 
leitura de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que:

a incompatibilidade dos europeus do Norte 
com as regiões tropicais pode ser um indício 
de que quando duas realidades distintas se 
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defrontam, não pode haver uma que saia 
ilesa. Haverá necessariamente uma mistura, 
uma consubstanciação de elementos de cada 
uma delas, que fará surgir um novo rosto, 
uma nova realidade. Ao contrário do que 
aconteceu com os holandeses, o português 
entrou em contato íntimo e frequente com 
a população de cor. Mais do que nenhum 
outro povo da Europa, cedia com docilidade 
ao prestígio comunicativo dos costumes, 
da linguagem e das seitas dos indígenas e 
negros (CARVALHO, 2000, p. 42).

E diante desse quadro de diferenças comportamentais entre 
portugueses e holandeses, o fato insólito que chama a atenção 
se encampa no sincretismo religioso que se estabeleceu entre 
o catolicismo e o candomblé trazido pelos africanos. Este culto 
aos orixás disfarçado na devoção aos santos produziu religiões 
muito próprias do que se  pode chamar de real maravilhoso pela 
capacidade de assimilação e pela necessária criação de uma nova 
concepção de crença. A aproximação de Occam com o sincretismo 
pode se dar por um de seus nascedouros, o mais óbvio seria aquele 
que faz desse monstro a simbiose da natureza. Como parte da nova 
realidade Occam não deixa por isso de ser indomável. 

O maravilhoso americano pressupõe um “estado bruto, latente e 
onipresente” de aparição. Diferente do maravilhoso do surrealismo 
que é “fabricado” pela técnica, como Carpentier mostra, por 
exemplo, referindo-se aos relógios moles de Dalí�, comparados ao 
nosso que já está lá, na natureza. Nessa perspectiva, podemos ver 
as contradições em torno do conceito do autor cubano que numa 
posição ufanista recolhe a concepção do maravilhoso como legado 
do universo latino-americano, além de entrar em desacordo com 
a ideia de real e de maravilhoso dos povos autóctones. Da mesma 
forma que ao contestar a concepção surrealista do maravilhoso, 
ele abre espaço para uma longa discussão sobre o modo de 
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representação levada em conta pela vanguarda com o automatismo 
em contraste com a sua proposta de redescoberta da cultura 
americana.  Para o presente trabalho, por ora deixando de lado essa 
importante análise, ficamos com a contribuição carpentiana de 
âmbito histórico e cultural como uma leitura que coaduna com a do 
romance-ideia.

Segundo Carpentier, o insólito se funda na extensão geográfica 
e exuberante das terras do Novo Mundo que faz o viajante não 
encontrar palavras em sua lí�ngua para dizer a paisagem e que por 
isso faz-se necessário um novo vocabulário para nomeá-la. Catatau 
registra o fato na figura de Marcgraf e companheiros trazidos por 
Maurí�cio de Nassau no intuito de nomear a nova realidade da fauna 
e da flora. No trecho a seguir, as novidades da flora do Novo Mundo, 
observadas por Cartesius, deixam-se entrever o nascedouro do real 
maravilhoso:

O rio está roendo a pedra até entupir o leito, 
donde vem chamarem-no Tolete, mas o que 
o tapa é seu próprio pulo, o recanto mais 
aprazível destes parques não se chama Buraco 
do Metesetemedos, que lhe pôs Maurício 
para não bolinarem nas mudas de carnívoras 
que engordam com moscas batavas para não 
estranharem a dieta que terão que suportar 
quando chegar o momento culminante de 
enviá-las Atlântico acima para as cortes 
da Europa pasma, que não lhe pouparão 
aplausos às suas mandíbulas florescidas de 
tanto mascar mosquitos, transmitindo as 
diversas espécies de peste que contraíram 
nos cafundós... (LEMINSKI, 1989, p. 156)

A natureza da terra brasilis é cercada de uma linguagem 
retorcida de imagens metafóricas para ser nomeada. Tanto o rio 
quanto a planta carní�vora são revelados com  a desconfiança 
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de quem não consegue alcançar a real situação dos seres. Pelo  
distanciamento dado a esse outro que exerce encantamento e repulsa, 
constrói-se o imaginário do Novo Mundo, como o de um lugar de 
bestas-feras. Nele, a denominação de “Buraco do Metesetemedos”, 
invenção de Maurí�cio de Nassau para amedrontar e afastar os possí�veis 
curiosos para longe da planta, e a ideia da peste como uma das ameaças 
constantes para os viajantes são vistas como pontos problemáticos, 
porque instauram a desconfiança diante do desconhecido.

Catatau parece escavar um abismo a sua volta devido a sua 
instabilidade que anuncia a desordem e a incerteza a favor de um 
“texto-móbile”. Esse texto nada pode dizer, ou fracassa ao dizer 
pela incapacidade de nomear, e o monstro-textual, apesar de muitas 
aproximações, permanece um signo flutuante. No dizer de Haroldo 
de Campos, em “Uma leminskí�ada barrocodélica”, temos “o monstro 
Occam, ogre filológico, mastigador de textos, papaletras e papa-
lí�nguas, fantasmagoria sí�gnica do rapsodo Leminski” (CAMPOS, 
1989, p. G4). Occam e Leminski escapariam às classificações e 
categorias cercadas de pertenças, talvez essa criação semiótica e 
também ficcional represente figurativamente as artimanhas que 
alcançariam pela via do monstruoso a condensação de todos os 
anseios estéticos desse escritor.

O rapsodo leminskiano revisita através de Occam a maneira 
de os gregos lidarem com o mito como o arcabouço de fábulas e 
como uma potência criadora que revela formas e imagens. O mito 
sendo lugar de “verdade” – entendida como aletheia, no sentido de 
desvelamento –  anuncia o processo sempre aberto de gerar numa 
ação contí�nua leituras do mundo. Retomamos aqui a “palavra 
fundadora” levantada por Leminski em “Quase é sempre melhor 
que ser (a pluralidade dos jogos possí�veis)”, de Metaformose: uma 
viagem pelo imaginário grego, porque sua reincidência em Catatau 
vem articulada ao pensamento analógico e ideogrâmico. Através 
da repetição ininterrupta produzida pelo texto essa mistura de 
procedimentos reafirma a concepção de que pelos mitos é possí�vel 
alcançar mundos “impossí�veis-imagináveis” (LEMINSKI, 1998, p. 
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61). A criação semiótica de Leminski abre muitas fissuras no texto 
subvertendo contratos de leitura em torno de uma personagem 
versátil na sua ambiguidade. Daí� que 

Occam encarado como o próprio texto do 
romance-ideia, é a encarnação da narrativa 
por excelência: enquanto narra se faz nas 
próprias palavras que tece. Esse monstro 
que é gerado pelo verbo é, de certa forma, a 
explicitação de uma concepção de linguagem 
como mythos: a palavra presentifica criando 
a sua própria realidade ou realizando de 
novo o que já passou, ao mesmo tempo que 
dá vida a quem fala. (SALVINO, 2000, p. 169)

A habilidade de Occam em aparecer e desaparecer está ligada a 
sua manifestação como princí�pio gerador do mito. Nessa função, o 
monstro-textual tece e destece aliando a imaginação à linguagem 
para tramar a favor do fluxo romanesco e contra o método de 
Cartesius que se desmorona diante da força criadora impulsionada 
por esse monstro, pela erva e pela realidade circundante. Embora 
tudo se dê no plano verbal, o nascedouro de Occam é o lugar do mito, 
onde surgem os elementos que vão participar da montagem do texto. 
Isso pode ser uma explicação para o fato de o monstro surgir de 
muitos espaços. E�  como se a narrativa leminskiana quisesse mostrar 
o iní�cio das coisas se fazendo, se desdobrando em camadas cada vez 
mais densas. O próprio Cartesius é posto no iní�cio do texto como que 
surgindo junto com a tessitura, num cruzamento de tempos em que 
passado seiscentista e o presente da escrita do livro se entremeiam 
e revisitam outros perí�odos: 

ergo sum, aliás, Ego sum Renatus Cartesius, 
cá perdido, aqui presente, neste labirinto 
de enganos deleitáveis, – Já lá vão anos III 
me destaquei de Europa e a gente civil, lá 
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morituro. Isso de “barbarus – non intellegor 
ulli” – dos exercícios de exílio de Ovídio 
é comigo. Do parque do príncipe, a lentes 
de luneta, CONTEMPLO A CONSIDERAR O 
CAIS, O MAR, AS NUVENS, OS ENIGMAS E OS 
PRODÍGIOS DE BRASÍLIA. (LEMINSKI, 1989, 
p. 13)

A aventura delirante de Cartesius pode nos dar mais chaves 
de leitura em relação a possí�veis incursões genéricas, ainda 
que fragmentadas aqui ou ali no romance-ideia. Examinamos, 
por exemplo, que o insólito, traço determinante do texto, abre 
caminhos para o real maravilhoso carpentiano e deixa uma leve 
suspeita de algum resquí�cio “fantástico” que não se coaduna com 
as delimitações estudadas por Todorov. Isso porque o que pode 
ser confundido com o sobrenatural em relação ao bestiário e aos 
delí�rios do filósofo estaria na ordem dos procedimentos formais que 
alteram a realidade dos trópicos sem assumir, no entanto, algum 
viés narrativo. O próprio Cartesius atende estranhamente como um 
narrador autodiegético, para usar o termo de Todorov, sem ocupar 
de fato o lugar de personagem central. A incerteza plantada no texto 
produz confusão com a aparente acomodação de uma narrativa 
em 1ª pessoa, de uma ego-trip cartesiana problemática porque 
exaustivamente destruidora. E�  bom lembrar que não existe centro 
em Catatau, uma vez que o texto experimenta várias direções em 
que Cartesius e Occam se confrontam e assumem-no em planos 
diferentes. Como assinala Salvino, Occam também pode fazer às 
vezes de narrador quando é entendido na função do mito, por 
também ser o criador do verbo.

Nesse sentido, Occam, a criatura bestial mais poderosa dessa 
natureza selvagem, seria aquela que não está sujeita ao método 
nem às regras sintáticas, semânticas, cientí�ficas, filosóficas que 
organizam a razão ocidental. E Catatau seria o emblema maior de 
toda a insubmissão dos trópicos. 



191<< sumário

REfERêNCiAS:
BESSIÈRE, Irène. O relato fantástico: forma mista do caso e da adivinha 
Revista Fronteiraz, vol. 3, nº 3, Setembro/2009.

CAMPOS, Haroldo de. Uma leminskíada barrocodélica In: Folha de São Paulo, 
caderno Letras, p. G4, 2.09.1989.

CARPENTIER, Alejo. O barroco e o real maravilhoso In: CARPENTIER, Alejo. 
A literatura do maravilhoso/ Tradução Rubia Prates Goldoni e Sérgio Molina. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, edições Vértice, 1987.

CARVALHO, Tida. O Catatau de Paulo Leminski: (des)coordenadas cartesianas.  
São Paulo: Cone Sul, 2000.

DESCARTES, René. Discurso do método. Meditações. Objeções e respostas. 
As paixões da alma. Cartas/ Tradução J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 
(Coleção Os pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1983.

LEMINSKI, Paulo. Catatau: um romance-ideia 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 
1989.

______. Metaformose: uma viagem pelo imaginário grego 2ª ed. São Paulo: 
Iluminuras, 1998.

SALVINO, Romulo Valle. Catatau: As meditações da incerteza São Paulo: Educ, 
2000.

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica 4ª ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2010.



192<< sumário

a tErra DOS mil pOvOS: hiSTóRiA iNDígENA 
DO bRASiL CONTADA POR um íNDiO E A 

QUestão do real-maravilhoso

Tarsila de Andrade Ribeiro Lima1

O maravilhoso difere da realidade ou seria uma das possí�veis 
formas de realidade? Tratando-se de literatura, diversas maneiras 
de representar um real por novos meios têm sido apresentadas 
aos leitores. Desde o século XX, novos “realismos” vêm surgindo, 
sob diferentes formas. Surrealismo, hiper-realismo, realismo 
mágico e realismo fantástico são algumas maneiras de expor um 
real diferentemente do realismo histórico do século XIX. Sob essa 
perspectiva, uma obra se aproxima da “realidade” por sua estrutura 
formal, por sua linguagem, e não pela verossimilhança. 

Surge, então, uma vertente do realismo chamada realismo 
maravilhoso, muito próxima daquilo que foi estudado por Todorov 
em Introdução à literatura fantástica, em que o autor trabalha os 
conceitos de fantástico, estranho e maravilhoso. Para Todorov, o 
maravilhoso ocorre quando os acontecimentos são simplesmente 
baseados em fatos sobrenaturais (TODOROV, 2010, p. 53). Para ele, 
os gêneros não possuem limites definidos. O que distingue um do 
outro é o efeito que causam na personagem ou no leitor. Enquanto 
o estranho, por exemplo, provoca algo, o maravilhoso se estabelece 
na existência do sobrenatural sem que isso provoque reação, quer na 
personagem, quer no leitor. 

Os contos de fadas são um dos maiores modelos desse gênero. 
No “faz de conta”, o sobrenatural é possí�vel no universo próprio 
da literatura, não gera dúvidas quanto à verdade. Mesmo quando 
o leitor externo, do mundo real, tem consciência de que os 

1  Mestranda em Literatura Brasileira e especialista em Literatura Brasileira 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), graduada em Português/
Inglês pela Universidade Veiga de Almeida.
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acontecimentos narrados são impossí�veis aos olhos da razão, isso 
não causa estranheza, uma vez que são detalhes já esperados no 
contexto dos contos de fadas. 

De acordo com os estudos de Irlemar Chiampi, como o 
maravilhoso puro, o realismo maravilhoso não provoca efeitos 
emotivos no leitor. No entanto, o efeito do sobrenatural deixa de 
ser desconhecido e passa a fazer parte da realidade. O maravilhoso, 
portanto, se torna próprio da realidade, possui uma probabilidade 
interna, tendo causalidade no próprio âmbito da narrativa 
(CHIAMPI, 1980, p. 59).

Em essência, o realismo maravilhoso apresenta o real, mas 
possibilita ao discurso a sua legibilidade como sendo algo 
sobrenatural. Em outras palavras, apresenta um real através de uma 
narrativa que se veste de um verossí�mil maravilhoso. Nas palavras 
de Chiampi:

A busca da contiguidade entre as ordens física 
e metafísica requer do discurso realista-
maravilhoso a representação dos realia (a 
narração tética), de cuja asserção depende o 
verossímil da representação do maravilhoso 
(a narração não-tética). Mas enquanto no 
Fantástico o universo familiar e cotidiano é 
convocado para instaurar uma contrariedade 
insolúvel com a ordem sobrenatural, no 
realismo maravilhoso, o tético e não-
tético combinam-se harmonicamente, sem 
antagonizar as duas lógicas (CHIAMPI, 1980, 
p. 65).

Em suma, o realismo maravilhoso possibilita a naturalização do 
sobrenatural, caracterí�stica que o diferencia do maravilhoso puro. 
Enquanto neste o sobrenatural é visto como algo natural da própria 
narrativa; no realismo maravilhoso, o sobrenatural é utilizado no 
texto de tal maneira que possibilita uma verossimilhança parecida 
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com a ocorrida em textos realistas, como forma de persuadir o 
leitor no que concerne à “verdade” daquilo que é narrado. Assim, 
evitam-se, por exemplo, expressões como: “parece que”, “acreditava-
se”, “uma espécie de” etc. Desta forma, o real é transformado, na 
narrativa, em algo sobrenatural e maravilhoso.

Ainda sobre o assunto, Alejo Carpentier entende o maravilhoso 
como algo insólito, que escapa às regras estabelecidas. Por esse viés, 
o escritor defende a ideia de que o real maravilhoso estaria presente 
na América Latina, quer nos fatos que ocorreram ao longo de sua 
história, quer em sua paisagem. Segundo ele, nosso real maravilhoso 
é aquele que encontramos em nosso cotidiano, em estado bruto, 
latente:

Quanto ao real maravilhoso, precisamos 
apenas estender as mãos para alcançá-los. 
A nossa história contemporânea apresenta 
todo dia insólitos acontecimentos. O simples 
fato da primeira revolução socialista ter 
acontecido no país cuja situação era a 
menos propícia para isso – falo em situação 
geográfica – é por si só um fato insólito na 
história contemporânea, fato insólito que se 
junta a muitos outros fatos insólitos que, para 
nossa glória e com magníficos resultados, 
têm acontecido na história da América desde 
a Conquista até agora” (CARPENTIER, 1987, 
p. 129)

Se o realismo maravilhoso faz parte do cotidiano da América 
Latina, tendo como base o pensamento de Carpentier, proponho 
um retorno ainda anterior à chegada dos “conquistadores” na 
América, em um mundo ainda autóctone, sem o poder opressor 
dos colonizadores. Por este caminho, tenho como objetivo refletir 
sobre o realismo maravilhoso em obras literárias escritas por 
indí�genas – em nosso caso, uma obra de Kaka Werá Jecupé, nosso 
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contemporâneo -, averiguando de que forma a linguagem e seus 
recursos possibilitam a apresentação de um discurso da realidade, 
mesmo sendo algo aparentemente irreal para aqueles que não estão 
habituados com a cosmovisão amerí�ndia, assim como de que forma 
tal realidade é vista pelos próprios povos indí�genas.

No contexto da realidade brasileira, o pensamento de Carpentier 
se aproxima das obras de Kaka Werá, pois, através da literatura, 
procura resgatar os valores de sua cultura, apresentando ao leitor 
não apenas a cosmovisão indí�gena, “mágica”, mas, de igual modo, 
uma vontade urgente de sensibilizar o mundo para a riqueza da 
cultura e do saber ancestral. Suas obras apresentam um universo 
repleto de magicismo, pulsando natureza, que envolve o mistério 
da criação do mundo, as relações entre o homem e a Mãe Terra e 
questões inerentes à espiritualidade.

Ficção, poesia, mitos, costumes da aldeia, realidade. Esses elementos 
se misturam na criação literária. Estudar literatura indí�gena requer 
um cuidado especial por ser uma realidade outra, existindo uma 
particularidade que engloba diversas formas e gêneros. Por isso, é 
fundamental um novo olhar diante desses textos. Analisá-los segundo 
os modelos ocidentais é limitar-se dentro de um universo abrangente, é 
enxergar apenas um dos aspectos da riqueza desses escritos. 

Não tão surpreendente é o fato de que a literatura, então, parece 
expressar a própria cosmovisão indí�gena. Uma concepção de 
universo em que tudo possui uma ligação, em que tudo se integra, 
como ocorre na obra de Kaka Werá A terra dos mil povos: história 
indígena do Brasil contada por um índio (1998), alicerce para a 
discussão proposta neste estudo. Além de sintetizar alguns aspectos 
do pensamento amerí�ndio e narrar acontecimentos da história 
brasileira a partir de outra visão, a do í�ndio, o livro se torna um 
exemplo de literatura em que mito, história e costumes estão unidos.

A fim de prosseguir com a análise de uma obra, faz-se necessário 
conhecer um pouco de seu autor, principalmente quando se trata de 
um escritor indí�gena não pertencente ao cânone. Kaka é seu apelido 
e Werá Jecupé é o seu espí�rito nomeado, segundo ele. Na cultura 
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guarani, em que foi iniciado, “o ato da nomeação é a manifestação da 
parte céu de um ser na parte terra” (JECUPE� , 1998, p. 11). De acordo 
com Kaka, seu nome, portanto, significa que seu espí�rito entoou um 
som, uma dança para a matéria, que o apresenta ao mundo como 
uma assinatura. Neto do Trovão, bisneto de Tupã: assim é visto 
Kaka de acordo com a crença de seu povo. Essa nomeação evidencia 
o objetivo dessas culturas em se manterem conectadas à qualidade 
da Natureza de que descendem, potencializando a forte ligação entre 
homem e natureza, entre o humano e o divino. 

Filhos de pais tapuias, que migraram do Araguaia para o norte de 
Minas Gerais e, mais tarde, juntaram-se aos Guaranis que iam para 
São Paulo, Kaka Werá nasceu em 1964 na capital paulista, próximo 
à represa Billings. Estudou em escola pública neste local, onde 
viveu sua infância e parte da adolescência. Juntamente com seus 
pais, foi aconselhado a deixar o paganismo e obter batismo cristão, 
tornando-se Carlos Alberto dos Santos. 

A partir da década de 1980, Kaka inicia sua busca pela verdadeira 
identidade. Viaja pelo sudeste e sul do Brasil, passando por diversas 
aldeias guaranis. Entre 1989 e 1992, atuou na Aldeia Morro da 
Saudade em São Paulo, onde foi rebatizado. Sua luta pela cultura 
indí�gena se intensificou com a criação de uma comissão intertribal, 
ao lado de Roman Ketchu e Daniel Munduruku, entre outros. Em 
1994, criou o Instituto Nova Tribo, a fim de difundir e resgatar a 
sabedoria indí�gena. No mesmo ano, publicou Todas as vezes que 
dissemos adeus e iniciou uma peregrinação ao norte do paí�s, pela 
busca da sabedoria das tribos amazônicas. Em Tocantins, foi 
batizado pelo povo Krahô e se tornou um Pahi (um ser-ponte, entre 
culturas). Hoje, Kaka é terapeuta, escritor e conferencista. Luta pelo 
respeito, resgate da cultura ancestral e da sabedoria indí�gena por 
diversos meios, inclusive através de sua produção literária. 

A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um 
índio, como já mencionado, apresenta uma nova visão da história do 
Brasil. A partir dos ensinamentos de seus ancestrais, passados de 
geração em geração pelo costume da oralidade, o autor apresenta 
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ao leitor, de maneira geral, a forma de pensar, agir e ver o mundo 
dos povos indí�genas. Com uma vivência intermediária das culturas, 
com uma visão de participante dos dois polos - visto que vivenciou 
experiências tanto da cultura indí�gena, como do universo dos não 
í�ndios -, o escritor busca resgatar sua memória ancestral, uma 
sabedoria milenar, um real adormecido e silenciado pela cultura 
colonizadora. Uma valiosa leitura não apenas pelo encantamento 
que a linguagem sensí�vel provoca ao coração do leitor, como 
ainda mais pela capacidade de apresentar uma nova visão acerca 
de acontecimentos comumente narrados a partir de uma visão 
eurocêntrica dos fatos. 

No livro, após iniciar sua fala com uma apresentação, o autor 
procura esclarecer o que é ser í�ndio. Sendo uma nomenclatura 
trazida pelos europeus no iní�cio da colonização e não própria desses 
povos, é evidente que os próprios indí�genas não se intitulam como 
tal. O termo surgiu quando Cristóvão Colombo, que navegava rumo 
à I�ndia, chegou às Américas e enganou-se chamando os habitantes 
dessas terras de í�ndios. Enquanto para colonizadores e missionários, 
í�ndio acabou por designar os habitantes das Américas e, de acordo 
com essa concepção de mundo, seres “selvagens” e de costumes 
“inferiores”; para Kaka, ser í�ndio é acreditar que tudo possui 
espí�rito, até mesmo as palavras. Assim, í�ndio seria “uma qualidade 
de espí�rito posta em uma harmonia de forma” (JECUPE� , 1998, p. 13), 
ou seja, um ser com concepção que engloba o mundo de maneira 
mais abrangente e interligada, com uma maneira peculiar de se 
relacionar com o homem, com dimensões ocultas e, principalmente, 
com a natureza:

Em essência, o índio é um ser humano que 
teceu e desenvolveu sua cultura e civilização 
intimamente ligado à natureza. A partir dela 
elaborou tecnologias, teologias, cosmologias, 
sociedades, que nasceram e se desenvolveram 
de experiências, vivências, e interações com a 
floresta, o cerrado, os rios, as montanhas e as 
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respectivas vidas dos reinos animal, mineral 
e vegetal. (JECUPÉ, 1998, p. 14) 

I�ndio seria um ser com costumes, com um modo de viver 
próprio, e isso se reflete em sua relação com o mundo, o que 
engloba, também, aspectos religiosos e difere da doutrina cristã 
em muitos aspectos, pois a natureza também se torna agente capaz 
de interferir na vida do ser humano, forças da natureza também 
funcionam como elementos criadores. Portanto, já no iní�cio do livro, 
é clara a ideia de que, para que seja possí�vel uma compreensão da 
realidade indí�gena e até mesmo de sua literatura, é fundamental 
mergulhar em novas formas de pensar, mergulhar no universo 
mágico que o escrito de Kaka nos apresenta.

Através de uma análise da obra, que apresenta o elemento 
mágico atrelado à realidade, é possí�vel repensar a questão dos 
gêneros e fazer uma associação ao realismo maravilhoso defendido 
por Carpentier. Se tal espécie de realismo incorpora elementos 
mágicos na apresentação de uma realidade e, se tal gênero está, 
para Carpentier, diretamente presente na América Latina, não 
apenas no campo literário, mas principalmente no cotidiano, seria 
possí�vel classificar a obra de Kaka no contexto do real-maravilhoso? 
Veremos, mergulhando no universo indí�gena encantador que o autor 
traz à literatura. Será uma análise, portanto, que partirá do texto 
literário para averiguar a realidade, sob o viés do maravilhoso para 
melhor compreender a proposta do autor de sensibilizar o leitor e 
expandir seu olhar sobre o pensamento nativo. 

Existe um magicismo, se assim podemos dizer, que se apresenta 
em variados aspectos da narrativa de Kaka sobre a história do Brasil 
e a memória dos povos nativos. Nas histórias que demonstram 
a criação do universo e sua própria dinâmica de funcionamento, 
elementos aparentemente mágicos se misturam à realidade 
amerí�ndia, unindo e tornando-se um meio próprio de ver o mundo. 
Para os povos indí�genas, até mesmo as palavras possuem espí�rito; 
sendo assim, existem os seres da terra, da água, do fogo e do ar, 
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da mesma maneira que existem espí�ritos superiores e povos 
intermediários, como seres-trovão, seres-estrelas e povo-planta, 
povo-pedra. Cada elemento da natureza, quer animal, vegetal 
ou mineral, possui vida e está, também, relacionado ao iní�cio do 
mundo, da humanidade. Como exemplo, Kaka cita o povo Karajá, que 
“mantém através de sua memória cultural o reconhecimento de que 
veio do Espí�rito das A� guas, ou seja, para ingressar no reino humano, 
passou pelas A� guas, reconhecidas como um Espí�rito-Mãe a que ele 
denomina Aruanã” (JECUPE� , 1998, p. 27).

Neste sentido, destacam-se, portanto, duas formas de 
ancestralidade: a biológica, em que os homens descendem dos 
próprios seres humanos, e a aní�mica, em que descendem de outros 
elementos da natureza: o Sol, a Lua, o Arco-í�ris, a Terra, a A� gua, o 
Fogo e o Ar. O autor, quando se apresenta, evidencia essas formas, 
pois, de um lado, exalta sua descendência de pais tapuias; de outro, 
informa ao leitor que suas origens também estão relacionadas ao 
espí�rito de Tupã, como já exposto anteriormente. Para esclarecer 
seu ponto de vista em relação ao assunto, o escritor resgata o saber 
cientí�fico: “No passado era difí�cil compreender o conceito indí�gena 
da ancestralidade, mas hoje em dia, com o reconhecimento cientí�fico 
de que o ser humano passa por vários estágios evolutivos até chegar 
ao homem, talvez seja mais fácil reconhecer esse pensamento” 
(JECUPE� , 1998, p. 27). 

O autor defende a ideia de que a natureza possui papel ativo na 
vida dos seres humanos. E�  a natureza que dá origem à vida através 
das águas, da terra, da lua, do sol, etc antes de um indiví�duo nascer 
do ventre de uma mulher, por exemplo. Portanto, tudo possui 
ligação, tudo se desdobra de uma fonte única: “homens, árvores, 
serras, rios e mares são um corpo, com ações interdependentes” 
(JECUPE� , 1998, p. 61). 

No entanto, essas ligações não se limitam à origem do universo, 
estando presente em outros planos. O Espí�rito do Tempo, segundo 
Kaka, seria responsável por manter a Lei dos Ciclos, tanto em 
relação às estações da terra, quanto às do céu. Temos, então, algo 
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que transcende a matéria. No plano material, existem os elementos 
capazes de ser a fonte da vida. De outro lado, no plano espiritual, 
forças ocultas e ainda misteriosas para grande parte da humanidade 
também atuam nos desdobramentos do universo.

Como está claro, observamos um estilo narrativo que faz uso 
daquilo que poderia ser entendido por personificação, de acordo 
com o logos ocidental: caracterí�sticas comuns aos homens são 
aplicadas a seres inanimados. Desta forma, o espí�rito de Tupã é 
capaz de, também, gerar seres, assim como a Lua e o Sol. Tudo possui 
vida nesse universo. Contudo, a personificação não aparece como 
um recurso estilí�stico, e sim como reflexo de sua crença, reflexo do 
pensamento nativo. O autor não utiliza a metáfora como um recurso 
linguí�stico capaz de agregar à obra um caráter mí�tico, um faz de 
conta. A realidade indí�gena, por si só, já é mágica. 

Em A terra dos mil povos, este pensamento é enfatizado pelas 
relações expostas entre o homem e a natureza, entre homem e sua 
relação com os sonhos, entre homem e espiritualidade. Uma história 
é contada a partir do pensamento nativo, e o que poderia ser visto 
como algo irreal torna-se parte do real. No caso dos sonhos, por 
exemplo, tema recorrente em suas obras, é um momento em que o 
ser possui conexão com várias dimensões. Para o í�ndio, o sonho não 
é algo irreal, fruto de um imaginário, e sim parte de uma realidade 
outra. Embora seja um plano diferente daquele vivido no mundo 
material, pode estabelecer comunicações com o mundo chamado 
real. Assim, o sonho torna-se de fundamental importância, sendo 
mais uma das realidades possí�veis:

O sonho é o momento sagrado em que o 
espírito está livre e em que ele realiza várias 
tarefas: purifica o corpo físico, sua morada; 
viaja até a morada ancestral; muitas vezes, 
voa pela aldeia; e, algumas vezes, através de 
Wahutedew’á, o Espírito do Tempo, vai até as 
margens do futuro, assim como caminha pelas 
trilhas do passado. (JECUPÉ, 1998, p. 56)
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Como é possí�vel questionar tal pensamento se estudos 
antropológicos diversos, em suas variadas linhas de pesquisa, 
comprovam que os sonhos possuem valor especial na vida das 
aldeias, quer como forma de estar diante acontecimentos que estão 
por vir, quer como sinais de orientação para seus membros? Kaka 
menciona a Roda dos Sonhos como uma das práticas ancestrais 
mais respeitáveis para os í�ndios. Em sí�ntese, consiste em reunir os 
integrantes da tribo para que todos possam contar, evidentemente, 
os seus sonhos. Tendo a visão de que eles podem ser interpretados 
como sinais, esse tipo de reunião colabora para que estabeleçam 
direções de como agir em determinadas situações na aldeia. 
Consequentemente, o sonho, aqui, possui uma lógica e não é visto 
como fruto do subconsciente, da imaginação, fruto de desejos 
reprimidos, de reflexos de nossa memória ou uma espécie de 
sintoma provocado por fatores externos ao ser, como pode entender 
a ciência tradicional; mas algo que vai além: momento em que 
estamos sem as vestimentas da razão, em que o espí�rito viaja e nos 
apresenta múltiplas dimensões, tornando isso parte da realidade. O 
sonho, assim, influencia, orienta, esclarece.

No iní�cio dos tempos, de acordo com a crença do autor, todos os 
seres humanos possuí�am contato direto com seres-espí�ritos, podiam 
conversar e ver esses seres da natureza. Com o passar dos tempos, 
esses mundos se distanciaram, sendo possí�vel apenas esta ligação 
pelo que Kaka chama de Caminho do Sonho. Desta forma, o sonho e 
a realidade estão unidos, são pontos interdependentes na tribo. Em 
seu livro, Kaka atrela a fatos da história do Brasil acontecimentos 
“insólitos”, tendo o sonho uma participação ativa na narrativa. Em um 
dos casos contados, na época em que o Brasil era divido pelos Dragões 
(governadores das capitanias), como ele diz, um sonho do avô do 
futuro cacique Apoena, um xavante, demonstrava o iní�cio de um novo 
ciclo: amansamento do homem branco. 

O sonho ocorreu, segundo o autor, no mesmo momento em que 
o tenente José Rodrigues Freitão da Cunha, a mando de Tristão da 
Cunha, promovia uma polí�tica de “apresamento” dos indí�genas. 
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De acordo com seus dizeres, participaram do sonho diversos 
espí�ritos da natureza, inclusive o Espí�rito do Tempo, e transmitiam 
a mensagem de que estaria iniciando um novo momento no mundo 
espiritual. Quanto ao mundo-terra, seria preciso lutar ao lado dos 
ventos, ao mesmo tempo em que o renascimento das tribos seria 
semeado pelos ritos. 

Embora algumas terras tenham sido protegidas pelo Sonho, 
outras foram invadidas pelo homem branco em busca da pedra 
dourada que brotava do ventre da Mãe Terra, muitas vezes até com o 
apoio dos próprios nativos que foram catequizados, como foi o caso 
dos Kayapó, que atacaram os Xavante. Esse é o cenário do século 
XVIII descrito por Kaka Werá, momento em que nasceram Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso, momento em que se intensificaram as 
práticas em busca de riquezas, deixando para trás a preocupação 
com a natureza e, assim, com a própria humanidade. 

Embora com o fim do Império e com o surgimento da República 
tivessem nascido algumas ideias menos violentas, como a do general 
Rondon, que impôs uma relação pací�fica com os povos da floresta, 
a tarefa de pacificação do homem branco continuou bastante difí�cil. 
Cada vez mais, conforme se desenvolviam a ciência e a tecnologia 
nas civilizações imperiais e republicanas, da mesma forma crescia 
a destruição da Terra, pondo em risco “não mais os Povos da 
Floresta, mas a Mãe que abundantemente oferta a sua vida para o 
crescimento, a alimentação, a prosperidade e a evolução de todas 
as vidas em todos os reinos: vegetal, animal, mineral e humano”. 
(JECUPE� , 1998, p. 58). 

No entanto, como afirma, “nenhum sonho para o í�ndio fica em 
vão” (JECUPE� , 1998, p. 57). Na metade do século XX, houve mais 
um tempo de atitudes que provocam a dor da terra, seja em busca 
de ouro, do seringal, ou através da catequização. Kaka expõe que, 
tempos depois, um pajé yanomami, da Amazônia, teve um sonho 
sobre a camada de ozônio. No sonho, “a Terra tinha buracos no 
céu, produzidos pela fumaça da civilização, e que devido a esses 
buracos o céu poderia desabar” (JECUPE� , 1998, p. 59). Mesmo que 
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a civilização não tenha ouvido o pajé, o autor enfatiza que o Sonho 
Sagrado, que busca dissolver o mau espí�rito, continua vivo. Desta 
maneira, o sonho aparece como uma espécie de missão. A partir 
desta ligação com esse outro desdobramento da realidade e através 
de organizações, entidades e associações, os povos indí�genas têm 
buscado uniões para esta batalha de sensibilizar o humano, de 
resgatar a alma, o coração. 

Não menos interessantes que os trechos já apresentados, são 
as partes da narrativa que expõem um texto menos sobrenatural, 
se assim seria possí�vel classificar. São abordados aspectos muitas 
vezes esquecidos por grande parte da população. Refiro-me à parte 
da narrativa que Kaka centraliza sua escrita nas contribuições dos 
povos indí�genas para a sociedade, contribuições estas em diversas 
áreas: saúde, ética, educação e filosofia. 

Na área da saúde, por exemplo, são evidenciados costumes como os 
banhos frequentes, a prática de exercí�cios moderados desde a infância 
e a alimentação rica em frutas, mel, raí�zes e carne de peixe dentro do 
ciclo propí�cio. Para elencar apenas algumas contribuições, pois estas 
se desdobram em desenvolvimentos para o ser de uma maneira mais 
abrangente: saber lidar com suas dores fí�sicas e morais, desenvolver o 
domí�nio sobre si mesmo, como acontece nos ritos de passagem; além 
das inúmeras contribuições para medicina através da fitoterapia e da 
classificação das plantas; e para a natureza de forma geral, através de 
seu controle de natalidade, do cuidado com terras não habitadas para 
formar reservas fauní�sticas, e viver em pequenos núcleos como forma 
de minimizar o impacto sobre a floresta. 

Parte igualmente interessante e bastante importante no livro 
é a que Kaka apresenta Wahutedew’á, o Espí�rito do Tempo, que, 
segundo ele, com a chegada dos colonizadores, foi algemado no 
braço do homem da civilização. A partir deste momento, a história 
passou a ser contada pelo olhar estrangeiro, que não englobava o do 
indí�gena. Assim, nesta parte, ele faz uma exposição cronológica, mas 
com o novo olhar, o olhar de seu povo, que sofreu com a violência 
exercida pelos europeus ávidos por posse de terras. Desde 1500 
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até 1998, ano de publicação do livro, descreve acontecimentos 
como a escravidão, os conflitos com seringueiros, madeireiros, 
hidrelétricas, multinacionais e mineradoras, o descaso do poder 
público, as explorações de suas terras por parte do Exército, as 
missões de catequização, além de eventos brutais, como a chacina, 
encomendada por madeireiros, ocorrida em 28 de março de 1988. 

Temos, então, um universo em que a cosmovisão alerta para a 
necessidade de expandir olhares. Como diria Oswald de Andrade, 
precisamos “ver com olhos livres”. Livres, portanto, de preconceitos, 
de noções trazidas junto com a colonização e aculturação imposta 
pelo domí�nio europeu. Precisamos, enfim, olhar a cultura indí�gena 
com novos olhares. A partir dessa atitude, atentaremos para o 
fato de que mitos e lendas podem ser vistos não como parte de um 
universo puramente maravilhoso, sem teor cientí�fico, criado pelo 
ser humano como forma de explicar a origem das coisas, mas como 
parte da própria realidade. Nas palavras do bisneto de Tupã acerca 
das histórias que contam a criação do mundo:

Essas histórias revelam o jeito do povo 
indígena contar a sua origem, a origem do 
mundo, do cosmos, e também mostra como 
funciona o pensamento nativo. Os antropólogos 
chamam de mito, e algumas dessas histórias 
são denominadas lendas. No entanto, para 
o povo indígena é um jeito de narrar outras 
realidades ou contrapartes do mundo em que 
vivemos. De maneira geral, pode-se dizer 
que o índio classifica a realidade como uma 
pedra de cristal lapidado que tem muitas 
faces. Nós vivemos em sua totalidade, porém 
só apreendemos parte dela através dos olhos 
externos. Para serem descritas, é necessário 
ativar o encanto para imaginarmos como são 
as faces que não podem ser expressas por 
palavras (JECUPÉ, 1998, p. 68).
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Acerca desse assunto, Mircea Eliade (2004) entende o mito 
como uma realidade cultural complexa que possibilita perspectivas 
múltiplas. Uma vez que possui um significado forte dentro das 
sociedades indí�genas, já que influencia no comportamento e nas 
atividades dos homens, o mito ainda está vivo e pulsando energia no 
cotidiano dessas comunidades. 

Em Mito e realidade, a autora define mito como uma narrativa 
sagrada, em que relata um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial, o tempo do “princí�pio”, ou seja, narra como uma 
realidade passou a existir, seja esta realidade um comportamento 
humano, um vegetal ou outro elemento da natureza. Ora, se o mito 
narra algo que passou a existir, como um animal, por exemplo, 
e isso faz parte de sua realidade, de seu cotidiano, como não 
entender o mito, também, como uma realidade? Por tal motivo, 
não é surpreendente que as sociedades indí�genas tenham o mito 
como algo verdadeiro e que isso direcione ritos e atividades como 
alimentação, casamento, trabalho e arte dentro da aldeia. Nas 
palavras de Mirea:

(...) o mito é considerado uma história sagrada 
e, portanto, uma “história verdadeira”, 
porque sempre se refere a realidades. O 
mito cosmogônico é “verdadeiro” porque 
a existência do Mundo ai está para prová-
lo; o mito da origem da morte é igualmente 
“verdadeiro” porque é provado pela 
mortalidade do homem, e assim por diante 
(ELIADE, 2004, p. 12, grifos da autora).

Face ao exposto, entende-se a realidade como algo amplo, capaz 
de abarcar diversos planos: material, espiritual, a realidade dos 
sonhos etc. Para acessar essas realidades de forma consciente, 
compreendendo seus desdobramentos, é necessário ativar o 
encanto, ter um novo olhar diante da vida. Enquanto, para o não 
í�ndio, tais pensamentos podem ser chamados de mitos ou lendas, 
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para os í�ndios, esses acontecimentos, insólitos aos olhos da razão, 
são parte da própria realidade.

Ora, se, aos olhos dos próprios í�ndios, os acontecimentos 
expostos (relações com os sonhos e com a natureza) são vistos como 
algo natural, como parte integrante da realidade, o conceito de real-
maravilhoso defendido por Carpentier pode ser questionado, uma 
vez que a obra não apresenta o maravilhoso como algo adicional à 
realidade ou separado dela, sendo a própria realidade maravilhosa. 
Por esse caminho, chegamos, pois, a um questionamento também 
defendido por Gonzalo Celorio: se o maravilhoso é apenas uma das 
formas de realidade, fazendo parte do contexto da América Latina, a 
obra aqui estudada poderia ser classificada como real-maravilhosa 
ou apenas realista, dada sua capacidade de demonstrar ao leitor que 
o “sobrenatural” é uma forma do real?

Cabría preguntarse, así las cosas, si esta 
condición que Carpentier le adjudica a 
América es realmente tan objetiva como 
él mismo sustenta o si, por ló contrario, 
proviene de uma mirada exógena, em este 
caso europea, que se posa em nuestra 
realidad, y al advertir que no se ajusta a lós 
paradigmas del Viejo Mundo, la califica de 
maravillosa, como ocurrió desde lós tiempos 
colombianos. Al parece, la obra de Carpentier 
responde a este segundo supuesto: si el autor 
creyera a ciência cierta em que ló maravilloso 
es parte integral de la realidad americana y 
la viera de manera endógena, no la calificaría 
de maravillosa sino que la aceptaría 
simplesmente como real y, por conseguiente, 
no hablaría de “ló real maravilloso” sino solo 
de realismo (CELORIO, 2001, p. 14-5)
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A terra dos mil povos confirma a tese de Carpentier sobre o 
real-maravilhoso na América Latina, ou seja, que o maravilhoso 
está presente no cotidiano e na história do povo latino-americano, 
não sendo algo externo a ele, algo pensado para criar uma efeito 
literário. No entanto, se o autor indí�gena utiliza tal linguagem, 
apresentando o insólito, o faz menos como um recurso linguí�stico 
para uma criação ficcional do que para manifestar sua própria 
essência, sua vida, seus costumes. O discurso insólito, então, é a 
manifestação de sua própria realidade porque ela é “insólita”. Sua 
classificação, portanto, é aberta: uma obra inserida no realismo 
maravilhoso ou uma obra que assume, por si só, um maravilhoso 
realismo? Uma questão de perspectiva, em suma.

Pela perspectiva dos í�ndios, Kaka Werá Jecupé não reveste a 
realidade com uma camada de recursos maravilhosos para contar a 
história indí�gena no Brasil. Ele a apresenta tal como ela é aos olhos 
dos próprios povos indí�genas. Um mundo, um pensamento que foi 
ocultado pela opressão da colonização, sendo escondido, assim, um 
lado “mágico”, encantado da cultura ancestral. Resgatar parte disso 
que se perdeu, através da literatura e de uma escrita sensí�vel capaz 
de atingir o coração do leitor, é apenas uma das diversas tentativas 
de resgatar, também, a memória dos povos nativos, e pedir, acima de 
tudo, um respeito que vai além dos povos indí�genas, um respeito que 
engloba toda a humanidade, engloba a natureza, engloba nosso futuro. 
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O DuPLO E A iDENTiDADE NA NARRATivA DE 
José saramago

Thaís Feitosa de Almeida1

iNTRODuÇÃO
Tendo em vista a leitura de teóricos como Clémant Rosset 

(1985), Zygmunt Bauman (2011), Victor Bravo (1987) e Freud 
(1939) iniciaremos a análise do duplo e da identidade em O homem 
duplicado (2002).

O personagem principal dessa obra de Saramago é Tertuliano, um 
professor de perfil demasiado cartesiano e introspectivo. Tertuliano, ao 
tomar conhecimento da existência de um homem idêntico a si, desestabiliza-
se totalmente por não crer em motivos racionais para a existência de um 
homem que de tão idêntico não conseguiu reconhecer como sósia, já que 
não identificou semelhança, mas sim completa igualdade na aparência.

Sua perturbação chega a tal ponto que Tertuliano estabelece o 
encontro com seu duplo como uma meta de vida, a fim de descobrir sua 
própria identidade, quem ele era de fato. Dessa forma, Saramago apresenta 
aos leitores um protagonista determinado e racional à mesma medida que 
perturbado e influenciado pela imagem do duplo.

TERTuLiANO E A hiSTóRiA
Tertuliano de Cartago, assim como o personagem homônimo de 

Saramago é um nome forte. Há registros de que foi um sacerdote que 
viveu no Norte da A� frica durante o século II. Esse sacerdote cristão 
tinha como caracterí�stica sólida formação intelectual, sobretudo 
em direito e retórica. Escritos da época relatam que sua genialidade 
era tão marcante quanto a sua instabilidade de temperamento. 
Mesmo sendo um sacerdote e estando a serviço da Igreja, Tertuliano 

1  Bacharel em Letras com habilitação em Francês (UERJ), estagiária PIBIC 
no Projeto de Pesquisa “Memória, esquecimento e história: aproximações ao 
discurso ibero-americano contemporâneo”, com orientação da Prof.ª Dra Rita de 
Cássia Miranda Diogo (UERJ - ILE), docente da subárea de Literatura Comparada.
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defendia opiniões polêmicas que quebravam paradigmas da época, 
tais como “creio porque é absurdo” e “a unidade dos hereges é o 
cisma”2, sentenças que encontraram eco no pensamento eclesiástico.

Saramago construiu seu personagem moldado em formação 
intelectual consistente, principalmente em História e Mitologia. 
Assim como Tertuliano de Cartago, Tertuliano Máximo Afonso 
apresenta instabilidade de temperamento. As semelhanças entre o 
Tertuliano sacerdote e o de Saramago não param de se confirmar 
e culminam na mais produtiva delas: os dois são enunciadores de 
opiniões polêmicas que quebram paradigmas de suas épocas.

Como tais, suas ideias são em geral recebidas com espanto, 
mas acabam encontrando eco e provocando reflexão entre seus 
interlocutores. Portanto, não parece ser por acaso a escolha do 
nome Tertuliano para o protagonista. Nesse sentido, a frase mais 
emblemática de Tertuliano Máximo Afonso foi dita numa reunião 
de professores e não foi recebida com aplausos, tamanha era sua 
subversão; mas chegou a provocar risos nos presentes, e interesse e 
curiosidade em quem de fato importava, o diretor da escola:

[...] a única decisão séria que será necessário 
tomar no que respeita ao conhecimento da 
história, é se deveremos ensiná-la de trás 
para diante ou, segundo minha opinião, de 
frente para trás. (SARAMAGO, 2002, p. 46).

A frase do professor de história Tertuliano soou num momento 
de silêncio dos demais e ecoou como uma piada despertando riso 
generalizado. Ao diretor, a inversão da ordem não pareceu aleatória 
nem motivada por uma casualidade. Um homem tão sério e racional 
como Tertuliano, que não era dado a brincadeiras, certamente teria 
argumentos plausí�veis para justificar tal colocação na reunião 
docente. Para o diretor, bem como para os leitores mais cuidadosos, 

2  História do Cristianismo, 2001, p. 63. Disponível em http://www.e-
cristianismo.com.br/biografias/67-vida-e-obra-de-tertuliano-de-cartago. 
Acessado em: 17/06/2014.

http://www.e-cristianismo.com.br/biografias/67-vida-e-obra-de-tertuliano-de-cartago
http://www.e-cristianismo.com.br/biografias/67-vida-e-obra-de-tertuliano-de-cartago
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não é difí�cil observar em Tertuliano caracterí�sticas de um gênio 
de temperamento instável facilmente abalável por tudo aquilo que 
defrontasse suas convicções.

O DuPLO E O fANTáSTiCO
Seguramente, a maior certeza de Tertuliano nas primeiras 

páginas do livro, antes da descoberta do duplo, era a de sua 
existência, do seu papel social, de quem ele era, ainda que tivesse 
dificuldade para expressar sentimentos. Prevalecendo a razão, ele 
construí�a uma trajetória patologicamente retilí�nea.

Apesar de suas certezas e convicções, a racionalidade não 
era suficiente para que Tertuliano fosse feliz. O descontrole e o 
desconhecimento a respeito dos aspectos afetivos de si geravam 
desconforto no protagonista. Esse desconforto aumenta no 
decorrer da trama, pois o aparecimento do duplo provoca inversões 
nas perspectivas do personagem, à medida que proporciona 
a sobreposição dos aspectos emocionais sobre os racionais. 
Dessa forma, vemos que o surgimento do duplo desestabiliza o 
protagonista, a ponto se ver forçado a duvidar de sua existência.

Como bem fundamentam os teóricos que estudam o conceito 
do duplo, seu surgimento não é de forma alguma conciliador. Para 
Otto Rank (RANK, 1939), o duplo é interpretado como prenúncio de 
morte. Já Clément Rosset, em seu ensaio a respeito do tema do duplo, 
diz que “no par maléfico que une o eu a um outro fantasmático, 
o real não está do lado do fantasma: não é o outro que me duplica 
sou eu que sou o duplo do outro.” (ROSSET, 1985, p.64). Em outras 
palavras, o sentimento de ameaça, de incerteza não é produzido 
no âmbito do duplo, mas sim no âmbito do “real”, naquele que se 
duplica. O “real” diegético se duplica e teme seu duplo.

Na personalidade de Em Tertuliano podemos verificar terreno 
fértil para a perturbação causada pelo duplo. Sua instabilidade 
emocional irrompe sobre sua fixidez racional dando origem ao 
“outro”. Nessa perspectiva, é importante observar que a existência 
de um homem totalmente idêntico a Tertuliano não é suficiente para 
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torná-lo seu duplo. O olhar que o protagonista lança a si mesmo e 
ao “outro” é que o caracteriza como tal, como o próprio Saramago 
confirma na figura do narrador: “[Tertuliano] não sabe que fazer 
com o erro em que ele próprio, de um instante para outro, se tinha 
visto convertido” (SARAMAGO, 2002, p. 28).

Na trama de Saramago, Tertuliano se vê desnorteado ao tomar 
conhecimento da existência daquele que seria a versão idêntica de 
si mesmo, diante da possibilidade de sua autoaniquilação. Sobre 
isso, assinala Victor Bravo: “Poderí�amos dizer (...) que o fantástico 
se produz quando um dos âmbitos, transgredindo o limite, invade o 
outro para perturbá-lo, negá-lo ou aniquilá-lo” (BRAVO, 1987, p. 40).

Desse modo, a partir da abordagem de Victor Bravo nossa análise 
considera a manifestação do duplo nesta obra de Saramago um fato 
fantástico, uma vez que a descoberta do outro confunde Tertuliano 
de tal modo que ele se descobre nulo, já que a existência de um outro 
idêntico implica a própria anulação:

[...] o que me confunde [...] é [...] a probabilidade 
de que [...] agora mesmo, a essa hora da 
madrugada, a igualdade se mantenha, 
como se uma mudança em mim tivesse que 
ocasionar a mesma mudança nele, ou pior 
ainda, que um não mude porque o outro não 
mudou, mas por ser simultânea a mudança. 
(SARAMAGO, 2002, p. 28)

Essa é a primeira reflexão de Tertuliano a respeito da sua reação 
ao aparecimento do duplo, no princí�pio do livro. Durante esses 
momentos de reflexão do protagonista, que se repetem em vários 
pontos da obra, observamos o diálogo dele com sua consciência, o 
chamado “senso comum”. Com o aparecimento do duplo e a busca 
incessante pelo seu encontro, esses diálogos se tornam cada vez 
mais raros, já que os aspectos afetivoemocionais predominam de 
modo ascendente sobre os racionais.
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Isso acontece porque as conversas com o “senso comum” 
representam o diálogo com o “eu” de Tertuliano. A�  medida que este 
é suspenso pelo aparecimento do duplo, Tertuliano gradativamente 
abandona aquele. Para entender como isso acontece recorremos ao 
texto Estranho (1919) de Freud:

o sujeito identifica-se com outra pessoa, de 
tal forma que fica em dúvida sobre quem é 
o seu eu (self), ou substitui o seu próprio eu 
(self) por um estranho. Em outras palavras, 
há uma duplicação, divisão e intercâmbio do 
eu (self). (FREUD, 1919, p.11)

Confundido por uma imagem – visto que a descoberta do duplo se 
dá por meio de um filme no qual o outro atua como ator secundário 
–, Tertuliano tem necessidade de descobrir se ele é original ou cópia, 
imagem real ou virtual, pois para ele sua existência (seu eu (self)) 
está assimilada a existência do outro, como bem salienta o narrador 
nesta passagem: “A Tertuliano Máximo Afonso desassossega-o 
agora a possibilidade de ser ele o mais novo dos dois, que o original 
seja o outro, que ele não passe de uma simples e antecipadamente 
desvalorizada repetição.” (SARAMAGO, 2002, p.174)

E�  coerente o paradoxo no qual Tertuliano se coloca – entre 
a imagem real e a virtual – pois antes do encontro presencial 
com o duplo, este não passava de luz, da imagem de um filme que 
assistia na televisão, Quem porfia mata a caça, que antes de ser uma 
expressão da arte, é uma mercadoria midiática.

Observa-se desse modo, que o ator secundário idêntico a 
Tertuliano é antes imagem de um filme, tornando-se o duplo a partir 
da percepção do protagonista. Já o modo como Tertuliano reage a 
essa descoberta constitui-se em um aspecto fantástico dessa trama 
que culmina em muitos outros.
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o dUplo e o “show de aparências”: o problema da 
iDENTiDADE

Com a análise de O homem duplicado (2002) podemos refletir 
sobre o quanto os recursos imagéticos e midiáticos interferem na 
vida do sujeito moderno. A esse respeito, cito Berman:

[...] algo verdadeiro e fundamental a respeito 
da modernidade: seu poder de gerar formas 
de “show de aparências”, modelos brilhantes, 
espetáculos glamurosos, tão deslumbrantes 
que chegam a cegar os indivíduos mais 
perspicazes para a premência de sua própria 
e sombria vida interior. (BERMAN, 1985, 
p.134)

Ora, é exatamente o que acontece com o protagonista de 
Saramago, personagem de vida anterior sombria, mas racionalidade 
perspicaz. No caso de Tertuliano, ele se vê confundido pela imagem 
de um filme de lógica comercial que abusa de estereótipos. Nessa 
perspectiva, destaco que consideramos fundamental para o 
desfecho da trama, o fato de a descoberta do duplo, António Claro, 
ter acontecido a partir da linguagem cinematográfica, afirmação que 
retomaremos mais adiante.

Sendo Antonio Claro ator, Tertuliano poderia, em caso de sucesso 
daquele, ser com ele confundido. Além disso, a Tertuliano parecia ser 
muito mais interessante um ator do que um professor de História: 
a identidade percebida do ator fazia desmoronar a identidade 
construí�da do professor.

Com essa colocação chegamos à delicada questão da identidade. 
Partimos da perspectiva de Tertuliano Máximo Afonso, para o qual 
a identidade era algo fixo e imutável, devendo ser constantemente 
ratificada por meio de suas ações. A partir desse ponto de vista, a 
grande questão é mantê-la estável, uma vez que a flexibilidade não 
é permitida. Tal necessidade é descrita por Bauman (2011) como o 
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“problema de identidade” moderno.
Com a descoberta do duplo, Tertuliano fica de tal forma 

desestabilizado que não consegue mais conviver com o “problema 
de identidade” moderno. O protagonista interpreta que não há mais 
sentido para sua existência, quando na verdade deveria reinventar-
se, tornar-se mais flexí�vel, o que para Bauman constitui-se no 
“problema de identidade” pós-moderno. Nas palavras do filósofo:

O ‘problema de identidade’ moderno consistia 
em como construir uma identidade e mantê-
la sólida e estável. O ‘problema de identidade’ 
pós-moderno diz respeito essencialmente à 
forma de se evitar a fixidez e manter aberta 
as opções. (BAUMAN, 2011, p. 113)

Para fins de análise da obra em estudo, consideramos importantes 
as transformações que acorreram após a eclosão da Terceira 
Revolução Industrial, dentre às quais destacamos a importância das 
mí�dias e dos encontros e intercâmbios virtuais em detrimento do real 
e da experiência empí�rica. As mí�dias ditam a verdade e os modelos, 
uma vez que esses mudam com frequência, sustentar uma identidade 
sólida e fixa não é mais uma questão prioritária.

Esclarecida a pertinência do conceito de Bauman, retornamos a 
Tertuliano e ao momento da obra no qual o “problema de identidade” 
pós-moderno se estabelece. Isso acontece quando da descoberta 
de seu duplo no personagem de um empregado de recepção, que 
o protagonista vê na tela da televisão de sua casa, por meio de um 
aparelho de ví�deo-cassete: “[...] a imagem fixa do empregado da 
recepção olhando de frente quem o olhava a ele [na televisão]. [...] Sou 
eu, disse [Tertuliano olhando o aparelho de TV]” (SARAMAGO, 2002, 
p. 23). Esse fato perturbador mudou sua perspectiva a respeito de si 
mesmo: “Tenho a impressão de não saber exactamente o que sou, sei 
quem sou, mas não o que sou” (SARAMAGO, 2002, p. 65).

Sobre o problema de identidade é fundamental esclarecer como 
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o personagem Tertuliano se desloca da perspectiva do “problema de 
identidade” moderno para o “problema de identidade” pós-moderno, 
o qual desenvolveremos em seguida.

o “problema de identidade” pós-moderno e a 
fRAgmENTAÇÃO DO SuJEiTO

Com a descoberta de Antonio Claro, seu duplo, Tertuliano se 
sente de alguma forma anulado, desvalorizado e decide encontrá-
lo a fim de saber o que aconteceria, e se esse era mesmo o seu fim. 
Desde então, sua mente cartesiana arquitetava alguns desfechos 
para o encontro e isso o deixava ainda mais perturbado. Por esse 
motivo, encontrar o “outro” se tornava cada vez mais urgente.

De fato, o encontro de Antonio Claro e Tertuliano Máximo Afonso 
define mudanças na trama. A partir deste momento os papéis se 
invertem e Antonio Claro se sente ameaçado por Tertuliano, sendo 
ele ator, estava mais vulnerável à descoberta pelos outros de um 
duplo seu. Além disso, António Claro teme os motivos que levaram 
o professor de história a procurá-lo e desde que sua esposa descobre 
Tertuliano, seu casamento não é mais o mesmo.

Tertuliano, por sua vez, sente alguma forma de libertação a 
partir do encontro com o duplo e como em um golpe de retomada 
de consciência, Tertuliano assume as rédeas de sua vida, reconhece 
a necessidade de mudanças e de enfrentar seus medos. Nesse 
momento, o protagonista já demonstra alguma destreza ao lidar 
com os sentimentos, uma vez que, após reencontrar sua mãe, ele 
decide assumir o romance com Maria da Paz, com quem decide se 
casar:

“Prometeu à mãe que nunca mais se 
encontrará com António Claro e assim será, 
ninguém poderá acusar amanhã de haver 
dado um só passo nesse sentido. A vida vai 
mudar. Telefonará a Maria da Paz assim que 
chegar em casa, Devia ter ligado lá de cima, 
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pensou foi uma falta de atenção que não tem 
desculpa, nem que fosse, ao menos, para 
saber o estado de saúde da mãe, era o mínimo, 
tanto mais que pode bem acontecer que ela 
venha ser minha sogra. Sorriu Tertuliano 
a um perspectiva que vinte e quatro horas 
antes lhe teria feito crispar os nervos, [..] era 
outro homem”. (SARAMAGO, 2002, P. 262) 

Essa libertação marca a transformação do protagonista, quando 
então supera o “problema de identidade” moderno, no qual se 
encontrava no iní�cio da trama, principal responsável pelo pânico 
diante da possibilidade de existência de um duplo, e reencontra-se 
com a razão. Prova disso é que os diálogos com o “senso comum” 
voltam a se tornar mais frequentes. No entanto, essa razão não 
retorna rí�gida e fechada aos aspectos afetivoemocionais, mas sim 
flexí�vel, caracterizando o “problema de identidade” pós-moderno.

O retorno à lucidez de Tertuliano se dá a partir do encontro com 
Antonio Claro e o leva à experiência: à experiência de lidar com o que 
é relativo ao seu âmbito afetivoemocional. Como é dito por Bauman 
o “problema de identidade” pós-moderna é caracterizado por uma 
identidade fragmentada. Essa fragmentação é observada neste novo 
momento de Tertuliano e pode ser explicada a partir do conceito de 
alegoria moderna de Walter Benjamin (apud MURICY, 2009).

Para este filósofo, o alegorista moderno pretende destruir uma 
falsa totalidade para mostrar uma verdade fragmentada, pois 
“a tarefa iconoclasta que destrói a tradição justifica-se na tarefa 
salvadora que descobre em suas ruí�nas possibilidades de construção 
de uma nova experiência” (MURICY, 2009 p. 193). Esta tarefa do 
alegorista é a mesma na qual se inserirá Tertuliano a partir do 
momento em que se vê diante de seu duplo. O protagonista pretende 
reconstituir os cacos de sua vida antes da fatí�dica descoberta do 
“outro”, retomando tudo aquilo que tinha potencial de realizar-se 
e se afastando do que o distanciava de seu bem-estar. Dessa forma, 
sua vida passará a ser representada pela conciliação do antigo e do 
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novo, do hibridismo das ruí�nas de seu passado recente com uma 
nova perspectiva sobre a vida recém adquirida.

Entretanto, o desfecho da trama não tem final feliz e 
estabilizador, mas sim fantástico e inquietante. O pessimismo 
caracterí�stico de Saramago fez com que surgissem obstáculos 
na expectativa otimista de Tertuliano. O incômodo que o duplo 
Tertuliano causou no ator Antonio Claro, bem como os conflitos 
mal resolvidos no passado recente de Tertuliano impulsionaram 
um desfecho fantástico em que Tertuliano se vê mais uma vez 
confundido ou convertido em seu duplo.

Dessa forma, podemos afirmar que o filme que determinou e 
confundiu a vida de Tertuliano de modo definitivo e inconciliável 
é a metáfora do que ocorre todos os dias a partir do que vemos 
pela televisão, acessamos na internet e consumimos de maneira 
desregrada. Tertuliano, como os heróis descritos por Baudelaire, é 
um “homem moderno arquetí�pico, como o vemos aqui, é o pedestre 
lançado no turbilhão do tráfego da cidade moderna, um homem 
sozinho, lutando contra um aglomerado de massa e energia pesadas, 
velozes e mortí�feras” (BERMAN, 1987, p. 153).

Esse aglomerado descrito por Berman, no caso de O homem 
duplicado (2002) está relacionado à indústria de massas, 
especialmente em sua faceta orientada a produção de mí�dia 
de massas. Chegamos a essa conclusão porque o personagem 
Tertuliano não é especialmente afeito às novas tecnologias, assim 
como também não demonstra ter dificuldade para usá-las. A 
incompatibilidade do protagonista se localiza na sua relação com a 
indústria cinematográfica e televisiva.

A partir de tudo aqui apresentado, concluí�mos que Saramago, 
como evidenciaremos no próximo item, acredita que a construção 
de um sujeito consciente e autônomo fica fragilizada no contexto 
audiovisual em que vivemos. Nesse sentido, considero fundamental 
para o desfecho da trama o fato de a descoberta do duplo, António 
Claro, ter acontecido a partir da linguagem cinematográfica.
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conclUsão: de platão à modernidade líQUida
Inicio esta última seção com uma citação de Saramago:

“Nós estamos no mundo que chamamos de mundo 
audiovisual, nós estamos efectivamente a repetir a 
situação das pessoas aprisionadas na caverna de Platão. 
Olhando em frente, vendo sombras e acreditando que 
essas sombras são a realidade. Foi preciso passarem 
todos esses séculos para que a caverna de Platão 
aparecesse finalmente num momento da história da 
humanidade que é hoje.” (fragmento de entrevista de 
José Saramago para o filme Janela da Alma).

A relação desencadeada por Tertuliano com seu duplo 
exemplifica a caverna de Platão mencionada por Saramago. A 
conclusão do escritor é pessimista tanto na entrevista como na 
escrita do livro: se as pessoas estão cada vez mais crentes em 
imagens, nas mí�dias audiovisuais, também Tertuliano não consegue 
se desvencilhar da realidade apresentada pelas imagens do filme 
Quem porfia mata a caça.

O duplo na trama confronta o professor de história ao 
“problema de identidade” pós-moderno, à medida que questiona 
de que forma é possí�vel a construção da identidade do sujeito na 
contemporaneidade. O sujeito contemporâneo da pós-modernidade 
descrita por Bauman (2011) se confunde com o homem moderno 
descrito por Berman (1987). Desse modo, acreditamos que vivemos 
a modernidade descrita por Berman, mas que esta sofreu mudanças 
significativas com a facilitação do acesso à imagem e à informação 
promovida pela facilitação do acesso à internet. Saramago viveu o 
iní�cio desse processo e a ele fazia crí�ticas.

O pessimismo do autor em relação à contemporaneidade vem 
acompanhado de suas crí�ticas ao capitalismo, pois apontam para 
o fato de que o “mundo audiovisual” desenvolvido a partir desse 
sistema persuade e fragmenta o sujeito.

Tertuliano é um personagem fragmentado que simboliza o 
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hibridismo do antigo e do novo: professor de história metódico, mas 
que, por outro lado, combate o ensino tradicional de sua disciplina; 
reúne os fragmentos de sua vida desestabilizada pelo duplo na tentativa 
de articular o passado e suas novas perspectivas. Sem dúvida, todos 
esses traços fazem de Tertuliano um personagem alegórico.

Em suma, através de um personagem alegórico em confronto com 
a alteridade, Saramago mostra como o capitalismo através de suas 
mí�dias audiovisuais orienta a construção do sujeito e da identidade 
na contemporaneidade. A identidade fragmentada de hoje se 
constrói muitas vezes a partir do veiculado por imagens nas mí�dias 
em detrimento da vivência de experiências.
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as manifestações imagéticas do real 
mARAviLLOSO Em lOS paSOS pErDiDOS DE 

ALEJO CARPENTiER

Wanessa Cristina Ribeiro de Sousa1

Las imágenes nos revelan cómo somos y 
constituyen el mejor signo de nuestra identidad 

profunda. 
 

Antonio Lara.

A relação do cubano Alejo Carpentier com as artes começou a se 
estabelecer desde sua infância. Sua avó paterna era pianista e seus pais, 
o arquiteto francês, discí�pulo de Pablo Casals, e a professora de idiomas 
de origem russa sempre cultivaram um ambiente que permitiu a 
Carpentier escrever e compor desde muito cedo. O musicólogo cubano, 
integra o Grupo Minorista, ao lado de escritores como Juan Marinello e 
Nicolás Guillén; atua na direção da expressiva Revista de Avance, porém 
o vigor em defender e propagar a realidade que o circundava, desde seu 
nascimento, amadureceu somente após sua estada em Paris.

Os anos que passara em contato com as tendências surrealistas 
e toda a intelectualidade vigente na Europa promoveram em 
Carpentier um redescobrimento do continente Americano. A escrita 
automática e todo o aparato tecnicista do movimento idealizado 
por André Breton fez com que o escritor cubano vislumbrasse o 
surrealismo em solo latino-americano, manifestado em estado 
bruto, virgem e alheio a qualquer estetização. Dessa descoberta 
nasceram suas teorias sobre o “Real maravilloso”, inaugurada no 
prólogo de seu livro El reino de este mundo e aplicada ao longo de 
todos os seus escritos advindos. Sobre a qual comenta que:

1  Aluna do curso de Doutorado em Literaturas Hispânicas e Bolsista CAPES sob 
orientação da Prof Dra Mariluci Guberman.
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Lo real maravilloso […] que yo defiendo, 
y es lo real maravilloso nuestro, es el que 
encontramos al estado bruto, latente, 
omnipresente en todo lo latinoamericano. 
Aquí lo insólito es cotidiano, siempre fue 
cotidiano. (Carpentier 1984: 122)

Os estudos de Jorge Oscar Pickenhayn (PICKENHAYN, 1978, 
9-56;81-89) apontam que o romance Los Pasos Perdidos se configura 
como uma das obras mais pessoais de Carpentier; um relato quase 
autobiográfico. Centralmente, permite que o leitor vislumbre um 
imaginário textual através de sinais literários que remetem a um 
mundo que encontra o seu caminho em torno da viagem no tempo 
e do mito, estendida a um espaço geográfico definido: a América 
Latina. Uma leitura que retoma e relê muitas obras consagradas no 
cenário literário.

O tema do “Real Maravilloso” no continente Americano é 
largamente defendido pelo protagonista de Los pasos perdidos, que 
se apresenta como um musicólogo latino-americano, herdeiro e 
propagador das teorias vigentes na primeira metade do século XX. 
E�  ele a chave que pode abrir a textualidade, o tecido entramado por 
Carpentier. Doutrinado por ideias que defendem a possibilidade 
de encontrar em comunidades primitivas a origem da música, 
e que esta se inspiraria nos sons encontrados na natureza para 
realizar uma mera musicalização de ritos, sem qualquer espaço 
para a criatividade, o protagonista do romance de Carpentier viaja 
por “él [el rí�o Orinoco] hasta las raí�ces de la vida, pero cuando 
quiere reencontrarla ya no puede, pues ha perdido la puerta de 
su existencia auténtica.” (Carpentier 1965: 218). Esta é a tese 
do romance que segundo Carpentier “me costó no poco esfuerzo 
escribir.” (Op.citp.218)

No presente estudo propomos uma reflexão através de 
fragmentos do livro Los pasos perdidos publicado em 1953 para 
abordar a organização do relato e as dimensões em que se manifesta 
o “Real Maravilloso” em Carpentier: A natureza, través das 
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descrições dos ambientes; o homem, ao refletir sobre a trajetória 
de alguns personagens que conduziram os passos do protagonista 
e a história, através da maneira como se problematiza a questão 
identitária na América Latina: 

No que concerne aos aspectos formais do texto, podemos 
reconhecer diversas passagens do livro que se assemelham a dados 
biográficos de Alejo Carpentier. Como musicólogo, o escritor cubano 
é internacionalmente conhecido por seus trabalhos de pesquisa no 
campo histórico e musical como, por exemplo, La música en Cuba 
publicado em 1946. O próprio tema do livro em questão é fruto 
de uma viagem de Carpentier ao interior da Venezuela em uma de 
suas buscas pelas raízes americanas. Como revela o fragmento 
encontrado na quarta capa de uma edição de Los pasos perdidos:

Inspirado en experiencias personales vividas 
por el autor en el interior de Venezuela, el 
viaje del anónimo protagonista de la novela 
[…] se revela asimismo como un retroceso en 
el tiempo, a traves de las etapas históricas 
más significativas de América, hasta los 
mismos orígenes, hasta la época de las 
primeras formas y la invención del lenguaje. 
(Carpentier 1998)

O primeiro fato que chama atenção ao longo do relato é a extensa 
lista de referências dadas pelo personagem. O que denota a erudição 
do protagonista e reflete uma tendência comum dos musicólogos na 
primeira metade do século XX. A tí�tulo de exemplo temos a citação 
de nomes como os de André Schaeffner e Curt Sachs, notáveis 
representantes da chamada musicologia comparada, precursora da 
etnomusicologia atual; também a constante menção aos clássicos 
alemães Bach e Wagner expoentes do barroco e romantismo, 
respectivamente; os compositores eruditos Meyerbeer, Donizetti, 
Rossini e Hérold, todos europeus, sem esquecer as frequentes alusões 
a 9º sinfonia de Beethoven sobre a qual o personagem comenta:
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[…] llegándose al tema de los obreros 
ilustrados que allá, en su ciudad natal, junto a 
una catedral del siglo XIII, pasaban sus ocios 
en las bibliotecas públicas y los domingos […] 
llevaban sus familias a escuchar la Novena 
Sinfonía. (CARPENTIER 1998, 99)

E a relação autobiográfica entre autor e protagonista se encontra 
também em uma das passagens sobre seus genitores que versa 
sobre a última sinfonia composta por Beethoven: 

A veces, agarrado por la nostalgia de los 
conjuntos sinfónicos en que había tocado, 
sacaba una batuta de la vitrina, abría la 
partitura de la Novena Sinfonía y dábase a 
dirigir orquestas imaginarias remedando 
los gestos de Nikisch o de Mahler, cantando 
la obra entera con las más tremebundas 
onomatopeyas de percusión, bajos y metales. 
(CARPENTIER 1998, 96-97)

Além das referências musicais temos também as filosóficas 
e literárias como Mallarmé, Lord Byron e Nietzsche; e as obras 
Prometeu acorrentado, Odisséia contando também com os livros 
sagrados dos cristãos e dos povos pré-colombianos: o Popol Vuh 
e o Chilam- Balam. Com o fim de dissertar sobre o tom narrativo 
utilizado em Los passos perdidos, cabe ressaltar alguns aspectos de 
uma das referências citada anteriormente. Como o presente estudo 
se propõe a oferecer apenas uma breve reflexão sobre a publicação 
escolhida para análise, ressaltaremos a seguir alguns pontos 
semelhantes entre a obra de Carpentier e a bí�blia. 

O único livro da Bí�blia, citado em Los pasos perdidos, que não 
pertence ao Antigo testamento é o livro do Apocalipse. Tanto as 
citações como os nomes dados aos personagens e as situações 
por estes vividas encontram semelhança com narrações bí�blicas 
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de um momento anterior á chegada da figura do Cristo. O livro do 
Gênesis, largamente mencionado no romance do escritor cubano, 
é o primeiro livro da bí�blia. Nele se conta a origem do mundo e da 
raça humana. Se considerarmos o fato de o musicólogo da primeira 
metade do século XX buscar em comunidades primitivas a origem da 
música não soa estranho o tom do narrador na seguinte passagem 
quando afirma que:

[…] percibo a mi vez los distintos valores 
de los lapsos, la dilatación de algunas 
mañanas, la parsimoniosa elaboración de un 
crepúsculo, atónito ante todo lo que cabe en 
ciertos tiempos de esta sinfonía que estamos 
leyendo al revés, de derecha a izquierda, 
contra la clave de sol, retrocediendo hacia 
los compases del Génesis […]Hemos salido 
del paleolítico […], para entrar en un ámbito 
que hacía retroceder los confines de la vida 
humana a lo más tenebroso de la noche de las 
edades. (Carpentier 1998, 184-185)

Cenário que se reconstrói a todo instante dentro de um tempo 
mí�tico, não por meio do verbo, mas sim por motivos assombrosos 
como cita o narrador em: 

Lo que más me asombraba era el inacabable 
mimetismo de la naturaleza virgen. Aquí 
todo parecía otra cosa, creándose un mundo 
de apariencias que ocultaba la realidad, 
poniendo muchas verdades en entredicho. 
[…]Y encima de todo, como si lo asombroso 
de abajo fuera poco, yo descubría un nuevo 
mundo de nubes: esas nubes tan distintas, 
tan propias, tan olvidadas por los hombres, 
que todavía se amasan sobre la humedad 
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de las inmensas selvas, ricas en agua 
como los primeros capítulos del Génesis 
(CARPENTIER, 1998, 169-

Além do modelo de escrita profética semelhante ás sagradas 
escrituras, deve-se destacar também as aproximações da obra 
literária ao modelo etnográfico. O capí�tulo que inicia o romance 
trata de situar o leitor no cenário vivenciado pelo protagonista antes 
de sair em sua expedição. Logo após a partida de sua esposa Ruth, 
o musicólogo recebe, assim como tantos pesquisadores inspirados 
nos precursores Malinowski e Franz Boas, a incumbência de trazer 
alguns objetos musicais e aplicar suas teorias sobre a origem 
da música em um trabalho de campo. Como vemos na seguinte 
passagem: 

[…] Se me presentaba como el colector 
indicado para conseguir unas piezas que 
faltaban a la galería de instrumentos de 
aborígenes de América […]Y con miedo 
advertí que se confiaba en mí, firmemente, 
para traer, entre otros idiófonos singulares, 
un injerto de tambor y bastón de ritmo 
que Schaeffner y Curt Sachs ignoraban, y la 
famosa jarra con dos embocaduras de caña, 
usada por ciertos indios en sus ceremonias 
funerarias, que el Padre Servando de 
Castillejos hubiera descrito, en 1561, en 
su tratado De barbarorum Novi Mundi 
moribus, y no figuraba en ninguna colección 
organográfica […] (CARPENTIER, 1998: 26)

A partir do segundo capí�tulo a organização do relato toma forma 
de caderno de campo. Sempre datados e com descrições minuciosas 
das paisagens e dos personagens encontrados, os capí�tulos retratam 
a experiência vivida desde sua chegada à capital latino-americana 
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até sua saí�da de Santa Mónica de los Venados. 
Outro aspecto importante no que se refere à necessidade do 

intelectual em munir-se de todas as informações possí�veis sobre 
o seu campo de estudos se mostra ao longo das descrições, desde 
o iní�cio da trajetória. A excessiva citação de intelectuais, obras e 
teorias prossegue, porém agora com a função de desconstruir e 
confirmar os discursos hegemônicos vigentes nas primeiras décadas 
do século XX. O narrador que utilizava um discurso repleto de 
citações e fórmulas sem sentido prático se apropria do discurso de 
estudiosos e exploradores de terras do século XIX para terminar 
problematizando questões pertinentes ao discurso antropológico 
do século XX. Como se comprova nas confirmações de discursos 
anteriores a chegada do protagonista presente no fragmento: 

Embarcamos hoy, al alba, y he pasado 
largas horas mirando a las riberas, sin 
apartar mucho la vista de la relación de 
Fray Servando de Castillejos, que trajo sus 
sandalias aquí hace tres siglos. La añeja 
prosa sigue válida. Donde el autor señalaba 
una piedra con perfil de saurio, erguida 
en la orilla derecha, he visto la piedra con 
perfil de saurio, erguida en la orilla derecha. 
Donde el cronista se asombraba ante la 
presencia de árboles gigantescos, he visto 
árboles gigantes, hijos de aquellos, nacidos 
en el mismo lugar, habitados por los mismos 
pájaros, fulminados por los mismos rayos. 
(Carpentier 1998, 113)

No estranhamento com paisagens nunca descritas antes, 
traduzido nas seguintes linhas: 

[…] un ángel y una maraca no eran cosas 
nuevas en sí. Pero un ángel maraquero, 
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esculpido en el tímpano de una iglesia 
incendiada, era algo que no había visto 
en otras partes. […] Esto último me dejó 
tan admirado que quise regresar al barco 
en busca de lápiz y papel, para revelar al 
Curador, por medio de algunos croquis, 
esta rara referencia organográfica. […] Me 
preguntaba ya si el papel de estas tierras 
en la historia humana no sería el de hacer 
posibles, por primera vez, ciertas simbiosis 
de culturas (Carpentier 1998, 118-122)

E ao reconsiderar a validade das inúmeras teorias que aprendeu a 
acreditar ao longo de seus anos de estudo, como vemos em: 

Pienso ahora que mi vieja teoría acerca de 
los orígenes de la música era absurda. Veo 
cuan vanas son las especulaciones de quienes 
pretenden situarse en los albores de ciertas artes 
o instituciones del hombre, sin conocer, en su vida 
cotidiana, en sus prácticas curativas y religiosas, al 
hombre prehistórico, contemporáneo nuestro. […] 
Pienso en otras teorías falaces y me pongo a soñar 
en la polvareda que levantarían mis observaciones 
en ciertos medios musicales aferrados a tesis 
librescas. (Carpentier, 1998:202-203)

Antes de tecer um diálogo entre a ideia de real-maravilloso 
proposta por Carpentier e sua obra Los pasos perdidos, vale 
aprofundar o conceito citado na introdução do presente estudo, 
fazendo uso das palavras de Carpentier. O escritor e musicólogo 
cubano desenvolve sua teoria retomando alguns aspectos presente 
no barroco, porém não como um estilo de época , mas sim como uma 
constante do espí�rito, como uma visão de mundo. A respeito de tal 
relação, Carpentier afirma que: 
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[...] el barroco, constante del espíritu, que 
se caracteriza por el horror al vacío, a la 
superficie desnuda, a la armonía lineal-
geométrica, estilo donde en torno al eje 
central – no siempre manifiesto ni aparente 
– […] se multiplican lo que podríamos llamar 
los, <<núcleos proliferantes>> (Carpentier 
1984:112)

Outro ponto de importante destaque na teoria proposta pelo 
autor de Los pasos perdidos, seria argumentar que: 

[…] el espíritu barroco puede renacer en 
cualquier momento y renace en muchas 
creaciones de los arquitectos más modernos 
de hoy. Porque es un espíritu y no un estilo 
historico. (Carpentier 1984:113-114)

Sobre a evolução do conceito proposto por Carpentier, vale 
mencionar que este foi proposto, primeiramente no prólogo da primeira 
edição de El reino de este mundo (1949) e posteriormente revisto e 
ampliado em sua publicação Tientos y diferencias, na qual discorre sobre 
uma viagem ao reino de Henri Christophe no ano de 1943, onde lhe 
ocorreu a primeira noção do que seria o real maravilloso.

Tal noção, convertida em conceito ao longo do tempo 
se apresenta em Carpentier como eixo fundamental para a 
compreensão global das obras do autor cubano no cenário histórico 
literário da América Latina, visto que:

En Carpentier, el concepto de lo real-
maravilloso se va formando a lo largo de un 
proceso de decantamiento en que se parte de 
una mera intuición, hasta llegar al concepto 
propiamente dicho. (Márquez Rodríguez 
1984: 43)
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Assim sendo, passemos à analise de alguns fragmentos que 
compõem a a primeira dimensão do real maravilloso de Carpentier, 
nos quais a teoria do escritor cubano se apresenta de forma plena 
através da natureza descrita na prosa de Los pasos perdidos. Para 
tanto, faremos uso, primeiramente das concepções apresentadas por 
Antonio Lara no prólogo de Introducción a la teoría de la imagen de 
Justo Villafañe. Para a análise que se segue, consideraremos que: 

El mundo de la Imagen está ahí, con su 
tremendo poder de sugestión y su indudable 
influencia social, sus incógnitas y problemas, 
que exigen una pronta solución, siquiera sea 
ilusoria. (Antonio Lara In: Villafañe 2002: 13)

Desta maneira, a imagem se apresenta como uma pulsão que 
depende do outro, o espectador, para que se manifeste de forma 
única e latente. Sua inegável influencia social pode ser observada 
desde as primeiras descrições realizadas sobre o Novo Mundo. 
No fragmento que se lerá a seguir, pode-se vislumbrar a força da 
imagem contemplada bem como a impossibilidade de descrevê-la 
com os referenciais que se tinha até o momento:

Yo encuentro que hay algo hermosamente 
dramático, casi trágico, en una frase que 
Hernán Cortés escribe en sus Cartas de 
relación dirigidas a Carlos V […] <<Por no 
saber poner los nombres a estas cosas, no 
los expreso>>. Y dice de la cultura indígena: 
<<No hay lengua humana que sepa explicar 
las grandezas y particularidades de ella>>. 
Luego, para entender, interpretar este nuevo 
mundo hacía falta un vocabulario nuevo al 
hombre, pero además – porque sin el uno no 
existe lo otro -, una óptica nueva. (Carpentier 
1984: 122-123)
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Este novo olhar, esta ótica insólita, barroca, proliferante se 
apresenta longamente nas descrições do musicólogo americano 
da trama de Carpentier. Ajustam-se perfeitamente as proposições 
apresentadas na teoria do real maravilloso, através da celebração do 
insólito ao descrever que: 

Cuando las aguas en creciente les [los 
primitivos] aislan durante meses en alguna 
región de entremos, y han pelado los árboles 
como termes, devoran larvas de avispa, 
triscan hormigas y liendres, escarban la 
tierra y tragan los gusanos y las lombrices 
que les caen bajo las uñas, antes de amasar 
la tierra con los dedos y comerse la tierra 
misma. […] Contemplo los semblantes sin 
sentido para mí, comprendiendo la inutilidad 
de toda palabra, admitiendo de antemano 
que ni siquiera podríamos hallarnos 
en la coincidencia de una gesticulación. 
(Carpentier 1998: 185)

Ao sustentar que o real maravilloso, com toda a inspiração do 
barroco, se apresentava como o espaço do entredito, do além visto 
e vivido e do permanentemente surpreendedor. Como se percebe no 
seguinte fragmento: 

La selva era el mundo de la mentira, de la 
trampa y del falso semblante; allí todo era 
disfraz, estratagema, juego de apariencias, 
metamorfosis. Mundo del lagarto-cohombro, 
la castaña-erizo, la crisálida-ciempiés, 
la larva con carne de zanahoria y el pez 
eléctrico que fulminaba desde el poso de las 
linazas (Carpentier 1998, 169)
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E na afirmação de uma simbiose de culturas que resultaria em 
um novo e profí�cuo modo de coexistência, propriamente latino-
americano quando escreve que:

América es el único continente en que el 
hombre de hoy, del siglo XX, puede vivir con 
hombres situados en distintas épocas que 
se remontan hasta el neolítico y que le son 
contemporáneos (Carpentier, 1987: 99)

A seguir temos algumas considerações sobre três personagens que 
tiveram especial participação na trajetória do personagem principal do 
romance de Carpentier ao longo de sua viagem “al revês”. Representam, no 
presente estudo, a segunda dimensão em que se manifesta o real maravilloso.

A primeira personagem analisada é Ruth, atriz e esposa do 
protagonista. Seu nome alude ao livro homônimo presente no antigo 
testamento, cujo tema gira em torno dos princí�pios necessários para 
reorganizar a comunidade que sofreu as intempéries do exí�lio na 
Babilônia por volta do século V a.C. A personagem central do livro 
bí�blico e a de Carpentier são estrangeiras. A Rute das escrituras é 
exemplo de virtude e fidelidade aos valores morais, refletidos em 
suas atitudes. Com a morte de seu marido, a fiel moabita permanece 
até o fim ao lado de sua sogra Noemi, preservando a instituição 
familiar erguida em seu casamento, como se observa no fragmento 
que se segue:

Não vou voltar, nem vou deixar você. Aonde 
você for, eu também irei. Onde você viver, eu 
também viverei. Seu povo será o meu povo, e 
seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu 
também morrerei e serei sepultada. Somente a 
morte nos separará. (RUTE 1: 16-17)

Em contrapartida, a personagem romance de Carpentier vive 
envolta por textos e maquiagens. Encena dia a dia seu papel de atriz 
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medí�ocre e esposa ausente. Assim como seu marido, Ruth se deixa 
levar pelo automatismo de sua profissão como se comprova no 
seguinte trecho: 

[…] Ruth, que había comenzado a decir 
el texto a la edad de treinta años, se veía 
llegar a los treinta y cinco, repitiendo los 
mismos gestos, las mismas palabras, todas 
las noches de la semana, todas las tardes de 
domingos, sábados y días feriados […] Cada 
vez más amargada, menos confiada en lograr 
realmente una carrera que, a pesar de todo, 
amaba por instinto profundo, mi esposa se 
dejaba llevar por el automatismo del trabajo 
impuesto, como yo me dejaba llevar por el 
automatismo de mi oficio. (CARPENTIER 
1998, 5)

Esse cí�rculo tedioso vivido pelo casal se rompe apenas a partir 
da notí�cia de que Ruth se ausentaria de suas funções de esposa por 
um perí�odo bem mais extenso que o habitual. Sua turnê em direção 
à outra costa dos EUA foi o motor que desatou o músico latino-
americano de seu empoeirado e cômodo ofí�cio de gabinete para 
embarcar na busca por suas raí�zes, ainda que inconscientemente. 

Por seis semanas, o protagonista viveu uma história que lhe 
permitiu redescobrir-se. O músico que tomou o hábito de se 
comunicar em inglês ou francês; aquele cuja única referência do 
idioma materno era um fragmento lido em uma gramática; que 
desenvolveu uma brilhante teoria sobre o mimetismo-mágico-rítmico 
das comunidades primitivas foi estrangeiro em solo nacional, 
conquistador de terras inexploradas. Encontrou em Santa Monica 
de los Venados não só a origem da música como também um papel a 
desempenhar dentro daquele universo maravilloso.

Ainda que o Curador tenha desempenhado o papel de confiar 
uma missão a seu querido discí�pulo, não se pode desconsiderar a 
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importância do afastamento de Ruth na decisão do músico. E�  sua 
esposa quem o conduz para fora de seu lar, ao dirigir-se para fora 
dele em busca de conquistas profissionais, e quem o traz de volta ao 
mover todas as forças para resgatá-lo do conví�vio com os primitivos. 

Ao regressar para a capital, graças aos esforços de Ruth, com o 
intuito de buscar subsí�dios para estabelecer-se definitivamente no 
povoado fundado pelo Adelantado, se depara com uma nova atuação 
de sua esposa. Tal é sua surpresa que ao reencontrá-la o personagem 
afirma que: 

[…] observo a Ruth, ahora, bajo las arañas 
de la galería de los retratos, y me parece 
que interpreta el mejor papel de su vida: […] 
usurpa las funciones de ama de casa con una 
gracia y una movilidad de bailarina. Está 
en todas partes; […] y es su actuación tan 
matizada, diversa, insinuante, […] usando de 
mil artimañas inteligentes para ofrecerse a 
todos como la estampa de la dicha conyugal, 
que dan ganas de aplaudir. […] es Genoveva 
de Brabante, vuelta al castillo; […] Tengo la 
impresión, al salir del Ayuntamiento, que sólo 
falta bajar el telón y apagar las candilejas. 
(CARPENTIER 1998, 272-273)

Tal atitude fez que o músico reformulasse o discurso preparado em 
Santa Monica de los Venados. A esposa ausente com quem dividia a 
convivência do sétimo dia ao saber de suas intenções em obter o divorcio 
e submergir em uma vida que ela ignorava o sentido, se apresentou: 

[…] vestida de negro, sin carmín en los labios, 
empeñada en seguir representando su papel 
de esposa herida en el corazón y en el vientre 
ante los jueces de la nación. Lo de su embarazo 
fue una mera alarma. […] Era yo, pues, el 
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hombre despreciable de las Escrituras, que 
edifica casa y no vive en ella, que planta la viña 
y no la vendimia. (CARPENTIER 1998, 286)

Ainda que surpreendido com a mudança de sua esposa e fatigado 
com a mentira da gravidez, o protagonista eximiu Ruth de qualquer 
culpa afirmando que no había sido una mala mujer, sino la víctima 
de su vocación malograda. (CARPENTIER 1998, 265). Assim sendo, 
desvencilhou-se o quanto pôde dos artifí�cios da atriz em mantê-lo 
na capital e dirigiu-se ao que julgava ser o seu destino.

Em seguida temos a figura do Adelantado. Na historia escrita por 
Carpentier, o personagem é o típico desbravador sempre em busca de 
conquistas. Segundo o narrador: 

[…] el Adelantado había tenido que 
conseguirse las llaves de secretas entradas; 
sólo él conocía cierto paso entre dos troncos, 
único en cincuenta leguas, que conducía 
alguna angosta escalinata de lajas por la 
que podía descenderse al vasto misterio de 
los grandes barroquismos telúricos. […] El 
descifraba el código de las ramas dobladas, 
de las incisiones en las cortezas, de la rama-
no-caída-sino-colocada (CARPENTIER 1998, 
141-142)

Era ele também quem:

[…] podría hallar los instrumentos requeridos 
en las primeras aldehuelas de una tribu que 
vivía, a tres jornadas de río, en las orillas de 
un caño llamado El Pintado, por el siempre 
tornadizo color de sus aguas revueltas. 
(CARPENTIER 1998, 143)
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Através dos conhecimentos desse personagem o protagonista 
teve acesso não só aos instrumentos encomendados pelo Curador 
como também a todo um mundo que só havia contemplado pelas 
letras de relatores como Hernán Cortés ou Fray Servando de 
Castillejos. Em uma passagem do texto, o músico latino-americano 
compara a figura do desbravador à figura histórica do cavaleiro 
alemão Felipe de Ultre. Sobre este personagem da colonização 
venezuelana se sabe que: 

El intrépido y honrado Ultre es sin 
contradicción una de las figuras más 
simpáticas entre los germanos que añadieron 
paginas tan románticas a la historia del 
descubrimiento de las Américas del Sur […] 
el campeón más esforzado de la libertad en 
la época de la Reforma, que tenía un alma 
hecha de llama. En Julio de 1541 organizó 
Felipe una expedición en busca de El Dorado. 
(Johannes 1895,629)

A admiração do protagonista do romance de Carpentier pela 
figura de Pablo, conhecida por todos como Adelantado, pode ser 
sustentada no fato de este apresentar-se como uma peça que 
possui livre trânsito entre os dois “mundos” narrados em Los pasos 
perdidos. Assim como o conquistador alemão, o personagem da 
ficção saiu em busca do Eldorado e alcançou muitos feitos, entre 
eles, a fundação de uma cidade. Como se vê no fragmento: 

[…] el Adelantado ha fundado una ciudad. No 
me canso de repetírmelo, desde que esto de 
una ciudad me fuera confiado, hace pocas 
noches, encendiendo más luminarias en mi 
imaginación que los hombres de las gemas 
más codiciadas.[….] El Adelantado me dice, 
con un temblor de orgullo en la voz: «Esta es 
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la Plaza Mayor... Esa, la Casa de Gobierno... 
Allí vive mi hijo Marcos... Allá, mis tres 
hijas... En la nave tenemos granos y enseres 
y algunas bestias... Detrás, el barrio de los 
indios...» (CARPENTIER 1998, 212-213)

Para fechar o percurso, temos a personagem Rosário. Seu nome 
também nos remete a um sí�mbolo cristão. O rosário se caracteriza 
por criar um clima contemplativo, que permite a meditação e o 
aprofundamento dos grandes mistérios da fé, associados ao que se 
repete em cada dezena. Este objeto é mencionado diversas vezes ao 
longo da narrativa. Desde a chegada do protagonista à capital latino-
americana até sua estada na selva que o conduz ao povoado. 

E�  Rosário quem o acompanha, após a partida de Mouche em sua 
jornada e, ao mesmo tempo, a que encerra sua esperança de perder-
se na noche anterior a las edades. Aparece logo no iní�cio da viagem 
que o levará encontrar os instrumentos pedidos pelo Curador. 
O protagonista a conhece ainda quando está ao lado da amante 
Mouche e nesta ocasião assim descreve Rosário: 

En eso llegó la aludida, toda temblorosa, 
riendo de su temblor, pues había ido a 
asearse a una fuente cercana con las mujeres 
de la casa. Su cabellera, torcida en trenzas en 
torno a la cabeza, goteaba todavía sobre su 
rostro mate. (CARPENTIER 1998, 109)

E desde então foi descrita muitas vezes pelo músico, que sempre 
encantado de sua figura ressaltava: 

Me asombra el valor de esa mujer, que realiza 
sola, sin vacilaciones ni miedos, un viaje que 
los directores del Museo para quienes trabajo 
consideran como una muy riesgosa empresa. 
Este sólido temple de las hembras parece 
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cosa muy corriente aquí. (CARPENTIER 
1998, 125)

Toda força e beleza encontradas na figura de Rosário fizeram 
com que a união entre o personagem principal e essa figura tão 
valorosa, segundo ele, fosse inevitável. Seria ela, assim como o 
objeto cristão, o instrumento que o levaria à plena redenção. 
Ao nomear-se como tu mujer, Rosário desvelava um novo ser, 
adormecido no musicólogo tão habituado aos ofí�cios intelectuais da 
civilização letrada. O faz refletir sobre inúmeros fatos de sua vida, 
como seu matrimônio: 

Y en esa constante reiteración del posesivo 
encuentro como una solidez de concepto, 
una cabal definición de situaciones, que 
nunca me diera la palabra esposa. Tu mujer 
es afirmación anterior a todo contrato, a 
todo sacramento. Tiene la verdad primera 
de esa matriz que los traductores mojigatos 
de la Biblia sustituyen por entrañas, 
restando fragor a ciertos gritos proféticos. 
(CARPENTIER 1998, 203)

E também sobre seu nome do protagonista do romance, o que 
pode conotar uma reflexão sobre sua existência desde os primeiros 
momentos de vida, quando relata que: 

Hoy, por vez primera, Rosario me ha llamado 
por mi nombre, repitiéndolo mucho, como 
si sus sílabas tuvieran que tornar a ser 
modeladas —y mi nombre, en su boca, ha 
cobrado una sonoridad tan singular, tan 
inesperada, que me siento como ensalmado 
por la palabra que más conozco, al oírla 
tan nueva como si acabara de ser creada. 
(CARPENTIER 1998, 176)
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Rosário, ao contrário de Ruth, não está atada ao músico por 
nenhum ví�nculo legal ou religioso. O envolvimento entre os dois é 
perceptí�vel, como mostra o fragmento

[…] todo el mundo se da cuenta de que Rosario —
como aquí se dice— se ha comprometido conmigo. 
[…] trayéndome de comer, […] atenta a mi palabra, 
mi sed, mi silencio o mi reposo (CARPENTIER 
1998, 172)

No entanto essa relação pode se desfazer tão logo o interesse de 
ambos deixe de ser comum. Uma mostra disso se encontra na fala de 
Rosário ao afirmar que 

[…] el casamiento, la atadura legal, quita todo 
recurso a la mujer para defenderse contra el 
hombre […] En una libre unión, en cambio —
afirma Rosario, sentenciosa—, «el varón sabe 
que de su trato depende tener quien le dé 
gusto y cuidado». (CARPENTIER 1998, 253)

A mulher que atravessou fronteiras sem nunca ter precisado 
aprender outro idioma choca com sua racionalidade camponesa tão 
lógica e coordenada para as circunstâncias vividas. Desestabiliza 
uma vez mais a crença do forasteiro que acreditava compreender a 
lógica universal das relações humanas graças a sua intelectualidade. 

Quando chega o resgate ao povoado e o protagonista decide 
voltar à capital sem a companhia de tu mujer, este novamente se 
surpreende. Num ato de pura coerência com as teorias sobre a livre 
união, reflete-se no comportamento de Rosário: 

[…] una expresión fría y ausente, que no 
expresa disgusto, angustia ni dolor. […] 
Le explico entonces, en pocas palabras, 
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lo que acabo de decidir. Ella no responde, 
encogiéndose de hombros con una expresión 
que ha pasado a ser despectiva. Le entrego, 
entonces, como prueba, los apuntes del 
Treno. Le digo que, para mí, esos cuadernos 
son la cosa más valiosa después de ella. 
«Te los puedes llevar», me dice con acento 
rencoroso, sin mirarme. (CARPENTIER 1998, 
264-266)

Tal atitude desconcerta o músico, porém não lhe furta a 
esperança de voltar o mais breve possí�vel para os braços de tu mujer. 
No entanto, a vida para cada um deles transcorre em um compasso 
distinto. O tempo imutável da selva que circundava Santa Monica de 
los Venados só se perpetua nas impressões do musicólogo. Enredado 
em um mundo repleto de nomes, tí�tulos e histórias que exaltam os 
feitos de quem espera longamente pela realização de algo, mantém 
seus pensamentos parados no tempo. Espera encontrar exatamente 
a mesma paisagem que deixou quando saiu do povoado.

Após muito esforço conseguiu voltar e se empenhou a 
empreender novamente sua marcha às origens da vida. Porém 
a porta já não estava mais aberta. A espera pela chegada do 
Adelantado, aquele que guarda a chave que abriria o mistério entre 
as folhas, só se estendia. Até que chega Yannes quem fecha a última 
brecha de regresso ao cenário que o protagonista viveu naquelas 
seis semanas de descobertas, ao revelar que Rosário era agora:

«Mujer de Marcos —me responde el griego—. 
Adelantado contento, porque ella preñada 
recién...» […] «Ella no Penélope. Mujer joven, 
fuerte, hermosa, necesita marido. Ella no 
Penélope. Naturaleza mujer aquí necesita 
varón...» (CARPENTIER 1998, 307-308)
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Traçando um paralelo entre os personagens escolhidos para 
a presente análise pode-se situar Ruth em uma extremidade, 
representando a civilização letrada e o cumprimento de ritos 
instituí�dos pela sociedade moderna; e Rosário em seu extremo oposto 
como personificação da Madre América2 que cumpre seu destino 
sem analisar em demasia, pois crê que es regido por «cosas grandes», 
cuyo mecanismo es oscuro, y que, en todo caso, rebasan la capacidad de 
interpretación del ser humano. (CARPENTIER 1998, 203).

Já o conquistador Pablo seria o elo que conduz o protagonista a 
cada um desses extremos. Ele fornece os idiófonos necessários para 
completar o acervo da galeria de instrumentos aborí�genes da América, 
providencia os itens indispensáveis para a manutenção da cidade que 
fundou, porém esse livre acesso é pessoal e intransferí�vel à figura do 
conquistador e o protagonista da trama, ainda que interprete vários 
papéis ao longo de sua jornada está impedido de cumprir esta função. A 
respeito desta questão temos o seguinte trecho: 

Aún están abiertas las mansiones umbrosas 
del Romanticismo, con sus amores difíciles. 
Pero nada de esto ha sido destinado para 
mí, porque la única raza humana que está 
impedida de desligarse de las fechas es 
la raza de quienes hacen arte, y no sólo 
tienen que adelantarse a un ayer inmediato, 
representado en testimonios tangibles, sino 
que se anticipan al canto y forma de otros que 
vendrán después, creando nuevos testimonios 
tangibles en plena conciencia de lo hecho 
hasta hoy. (CARPENTIER 1998, 309-310).

Para fechar o percurso imagético proposto ao longo do estudo 
que se lê, temos a representação da terceira dimensão proposta 
na presente análise: a história. Com o fim de refletir sobre a 

2  MARTÍ, José; Nuestra América. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005 p.31-38
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relação entre teoria carpentiniana e história da América Latina, 
dissertaremos sobre a questão de identidade afirmandoque a 
problemática identitária latino-americana está representada nos 
pensamentos, palavras e atos do protagonista do romance de Alejo 
Carpentier. O anonimato aparece como um interessante recurso que 
faz do personagem, a imagem que o leitor contempla na realidade 
espelho de Los pasos perdidos. Uma imagem da comunidade com a 
qual se identificam todos os latino-americanos

Reflete os habitantes de uma sociedade que se vê dividida entre a 
ânsia de adquirir os conhecimentos necessários para sair da posição 
de “nação colonizada” e a necessidade de encontrar em sua história 
os elementos para a formação de uma consciência original, própria. 
O desinteresse de muitos indiví�duos pelos costumes locais se mostra 
como um fator que retardava a conscientização da sociedade em 
prol da mera reprodução de ideias e projetos pensados para e pela 
intelectualidade europeia. Nota-se uma crí�tica a esse momento 
histórico em terras americanas na seguinte passagem: 

Tres artistas jóvenes habían llegado de la 
capital […] El músico era tan blanco, tan 
indio el poeta, tan negro el pintor, […] El tema 
era uno solo: París. Y yo observaba ahora 
que estos jóvenes interrogaban a mi amiga 
cómo los cristianos del Medioevo podían 
interrogar al peregrino que regresaba de los 
Santos Lugares. […] Ahora […] yo interrogaba 
a esos jóvenes sobre la historia de su 
país, […] sus tradiciones populares, podía 
observar cuan poco grato les resultaba el 
desvío de la conversación. […] El poeta indio 
respondió, […], que nada había que ver en 
ese rumbo, […] y que tales viajes se dejaban 
para los forasteros ávidos de coleccionar 
arcos y carcajes. La cultura—afirmaba el 
pintor negro— no estaba en la selva. […] 
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Yo percibía esta noche, al mirarlos, cuánto 
daño me hiciera un temprano desarraigo 
de este medio que había sido el mío hasta 
la adolescencia; cuánto había contribuido a 
desorientarme el fácil encandilamiento de 
los hombres de mi generación, llevados por 
teorías a los mismos laberintos intelectuales, 
para hacerse devorar por los mismos 
Minotauros. (Carpentier 1998, 74-75)

Outra questão que se mescla com a que acabamos de discorrer 
é a de entender qual seria o lugar do intelectual latino-americano. 
Neste contexto, poder-se-ia traçar alguns caminhos ainda que 
nenhum deles definitivo por tratar de definir relações totalmente 
subjetivas. O ideário iluminista acrescido pelos conceitos marxista-
socialistas gerou uma imensa interrogação que teve seus primórdios 
no pescoço do cisne de Rubén Darí�o com o advento do modernismo 
hispano-americano. 

No momento vivido pelo musicólogo latino-americano, os códices 
universais já não abarcam a universalidade do pensamento. As 
teorias, tão conexas e afinadas, que lhe custaram tantos anos de 
incessante leitura se esfacelam diante de seus olhos. Já não se pode 
mais regressar ao estado original, nem seguir na reprodução de 
teorias que não condizem com a prática. E�  chegado o momento de 
repensar e moldar uma nova consciência e seria está, segundo o 
narrador, a função dos homens cujo ofí�cio se enreda com as letras e 
as artes. Percebe-se tal necessidade no seguinte trecho: 

Muy ingeniosa era mi idea de hermanar el 
propósito mágico de la plástica primitiva 
[…] con la fijación primera del ritmo musical, 
debida al afán de remedar el galope, trote, 
paso, de los animales. Pero yo asistí, hace 
días, al nacimiento de la música. […] Lo que 
he visto confirma, desde luego, la tesis de 
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quienes dijeron que la música tiene un origen 
mágico. Pero ésos llegaron a tal razonamiento 
a través de los libros, de los tratados 
de psicología, construyendo hipótesis 
arriesgadas acerca de la pervivencia, en la 
tragedia antigua, de prácticas derivadas de 
una hechicería ya remota. Yo, en cambio, 
[…]; he visto, en el juego de la voz real y de 
la voz fingida que obligaba al ensalmador 
a alternar dos alturas de tono, cómo podía 
originarse un tema musical de una práctica 
extramusical. (Carpentier, 1998:202-203)

CONSiDERAÇõES fiNAiS
A fantástica aventura que conectou o personagem com um 

mundo que desconhecia, graças a seus anos de estudo assimilando 
uma cultura estrangeira, se apresenta como um interessante 
diálogo entre o texto literário e o discurso crí�tico de um momento 
histórico. Ao tentar renunciar a seu passado, o protagonista da 
trama de Carpentier acaba encontrando neste percurso um lugar 
em sua existência e uma consciência ainda mais acertada de seu 
compromisso como homem e artista.

A trajetória dos personagens do romance confirma a relação 
entre mito e realidade. Através da alusão de inúmeras obras e 
personalidades institucionalizadas pela cultura dominante, no 
campo musical principalmente, o autor cubano promove uma 
interessante reflexão sobre as teorias vigentes, problematizando, 
entre tantas questões possí�veis, a eterna tensão estabelecida entre 
teoria e prática

A obra Los pasos perdidos instaura, calcada às bases do 
realismo maravilhoso, um tempo e espaço que se apresentam 
de forma múltipla e simultânea. Múltiplas realidades existem, 
simultaneamente, em diversos espaços da América Latina 
formando uma heterogênea e singular mostra da identidade que 
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constantemente se desenha nestas terras. Carpentier nos abre uma 
brecha entre o real e o factí�vel para situar-nos além do discurso 
das letras, promovendo um encontro com o homem do continente 
Americano.

Confirma-se, portanto, a premissa de que existe muito de vida 
em toda manifestação artí�stica, ressaltando que para que primeira 
se justifique como arte é necessário todo um trabalho de eternizar 
o fato como um evento; de trazer o real para o campo polissêmico da 
verossimilhança, revelando-se sempre como um frutí�fero caminho 
entre esses dois eixos. 
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