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RESUMO 

 

 

A pesquisa aqui apresentada, sob o título “NARRATIVAS FANTÁSTICAS DE 
BORGES, RUBIÃO: INSÓLITOS QUE SE BIFURCAM A CAMINHO DO LEITOR”, 
constitui o resultado de um trabalho investigativo que objetivou analisar a presença 
de uma das categorias do Insólito, denominada Fantástico, nas narrativas “Las 
ruinas circulares” e “Pierre Menard, autor del Quijote”, ambas do escritor argentino 
Jorge Luis Borges, e “O Pirotécnico Zacarias”, “Teleco o coelhinho”, “Os dragões” e 
“O ex-mágico”, do escritor brasileiro Murilo Rubião. Partimos do pressuposto de que 
os eventos insólitos presentes nas narrativas aqui apontadas apresentavam em seu 
bojo uma forma peculiar de impor ao leitor o inverossímil como se fosse verossímil, 
rompendo, assim, as fronteiras entre o real e imaginário. A fim de justificarmos a 
hipótese levantada, buscamos nos textos críticos produzidos entre os séculos XIX, 
XX e início do século XXI, os subsídios teóricos acerca do Insólito e do Fantástico na 
narrativa literária. Porém, como encontrar em narrativas produzidas por diferentes 
autores e em espaços geográficos e culturais também distintos, traços que lhes 
fossem peculiares e capazes de aproximar, esteticamente, seus respectivos textos? 
A resposta nos veio, primeiramente, por meio dos procedimentos identificadores do 
Fantástico nas narrativas analisadas. Em segundo lugar, pela aproximação temática 
entre os textos em estudo e pelo tratamento literário dado aos referidos temas, 
elementos considerados pelo escritor argentino Júlio Cortázar como essenciais para 
caracterizar o bom e o mau contista. Os resultados obtidos comprovaram a relação 
estabelecida entre os contos de Borges e Rubião, evidenciando a presença do 
Insólito como mecanismo eficaz de reflexão sobre o universo humano, dotado de 
constante desencontro, esterilidade e isolamento. Tal resultado só foi alcançado 
porque abandonamos a velha premissa de conceber a arte como imitação da vida e 
passamos a seguir os bifurcados senderos, através dos quais, encontramos no texto 
literário uma fonte eficaz para condução do leitor ao questionamento da realidade, 
mostrando ser possível ler a vida por intermédio da arte.  
 
 
Palavras-chave: Fantástico. Insólito. Jorge Luis Borges. Murilo Rubião. Narrativa 
Latino-Americana.  
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RESUMEN 

 
 
 
La investigación aquí presentada, bajo el título “NARRATIVAS FANTÁSTICAS DE 
BORGES Y RUBIÃO: INSÓLITOS QUE SE BIFURCAM A CAMINO DEL LECTOR”, 
constituye el resultado de un trabajo investigativo que ha propuesto como objetivo 
analizar la presencia de una de las categorías del Insólito, denominada Fantástico, 
en las narrativas “Las ruinas circulares” y “Pierre Menard, autor del Quijote”, ambas 
del escritor argentino Jorge Luis Borges, y “O Pirotécnico Zacarias”, “Teleco o 
coelhinho”, “Os dragões” y “O ex-mágico”, del escritor brasileño Murilo Rubião. 
Partimos de la premisa de que los eventos insólitos presentes en las narrativas aquí 
señaladas presentaban en su estructura una forma peculiar de imponer al lector la 
inverosimilitud como se fuera verosimilitud, rompiendo, así, las fronteras entre lo real 
y lo imaginario. Con el fin de justificarnos la hipótesis sostenida, buscamos en los 
textos críticos producidos entre los siglos XIX, XX y principios del siglo XXI, los 
subsidios teóricos a cerca del Insólito y del Fantástico en la narrativa literaria. Pero, 
¿cómo encontrar en narrativas producidas por diferentes autores y en espacios 
geográficos y culturales también distintos, rasgos que les fueran peculiares y 
capaces de aproximar, estéticamente, sus respectivos textos? La respuesta nos 
vino, primeramente, por medio de los procedimientos identificadores de lo Fantástico 
en las narrativas analizadas. En segundo lugar, por la aproximación temática entre 
los textos en estudio y por el tratamiento literario ofrecido a los referidos temas, 
elementos considerados por el escritor argentino Júlio Cortázar como esenciales 
para caracterizar lo bueno y lo malo cuentista. Los resultados logrados permiten 
comprobar la relación establecida entre los cuentos de Borges y Rubião, 
evidenciando la presencia del Insólito como mecanismo eficaz de reflexión sobre el 
universo humano, dotado de constante desencuentro, esterilidad y aislamiento. Tal 
resultado solo fue logrado porque abandonamos la vieja premisa de concebir el arte 
como imitación de la vida y pasamos a seguir los bifurcados senderos, a través de 
los cuales, encontramos en el texto literario una fuente eficaz para la conducción del 
lector al cuestionamiento de la realidad, demostrando ser posible leer la vida por 
intermedio del arte.  
 
 
Palabras-clave: Fantástico. Insólito. Jorge Luis Borges. Murilo Rubião. Narrativa 
Latinoamericana.  
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Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto 

creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de 

algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé 

mi destino de perseguido. Me sentí, por un tiempo indeterminado, 

percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los 

restos de la tarde, obraron en mí; asimismo el declive que eliminaba 

cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. 

El camino bajaba y se bifurcaba, entre las ya confusas praderas. 

Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el 

vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un 

hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de 

otros hombres, pero no de un país; no de luciérnagas, palabras, 

jardines, cursos de agua, ponientes. 

 

Jorge Luis Borges, 

El jardín de senderos que se bifurcan. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta investigação se concretiza na análise do Fantástico 

enquanto categoria do Insólito, através de narrativas do escritor argentino Jorge Luis 

Borges1 e do escritor brasileiro, Murilo Rubião2. Vale ressaltar que os contos de 

Borges serão analisados em sua versão original, em língua espanhola, posto que, 

segundo o próprio autor, a tradução constitui, também, uma atividade criativa. O 

problema que conduz as investigações aqui apresentadas se instaura a partir da 

observação de que tanto os contos do ficcionista portenho, quanto os do brasileiro, 

têm em comum uma elaboração peculiar do Insólito. Nesse sentido, indagamos: de 

que forma a atuação do Fantástico, presente no fazer ficcional de ambos os autores, 

funcionaria como instrumento de reflexão sobre o real e não apenas como mero 

elemento de caracterização do inverossímil para a narrativa literária?  

Tal problematização nos conduziu à hipótese de que a incidência do 

Fantástico na narrativa ficcional de Borges e Rubião provocaria uma relativa 

desordem na estruturação pretensamente realista da narrativa, estabelecida tanto 

pelo narrador e pelas personagens quanto pelos leitores. Essa “pretensa” desordem, 

provocada pela presença do Insólito no texto, é tomada nesta investigação como 

estratégia que objetiva provocar um efeito específico nos leitores, diante dos fatos 

que lhes são apresentados via narrativa ficcional. 

                                                 
1 Poeta, escritor, crítico, ensaísta e tradutor, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nasceu em Buenos 
Aires em 24 de Agosto de 1899 e faleceu em Genebra a 14 de Junho de 1986. Jorge Luis Borges, como é 
conhecido internacionalmente, foi professor de literatura da Universidade de Buenos Aires (UBA) e diretor da 
Biblioteca Nacional da República, situada em Buenos Aires. Os contos aqui analisados, “Las ruínas circulares” e 
“Pierre Menard, autor del Quijote” pertencem à obra literária Ficciones (1944) que, juntamente com El Aleph 
(1949), representa  importante segmento da ficção do autor. Labirintos, autores e obras ficcionais, sonhos, 
Deus, são algumas das imagens frequentes que caracterizam a narrativa borgeana e a filiam à literatura 
fantástica. A professora e pesquisadora Bella Josef (1974, p. 47) afirma que a obra de Borges reflete “o caos 
que governa o mundo e o caráter de irrealidade de toda a literatura”. 
2 O escritor Murilo Rubião nasceu em Silvestre Ferraz, atualmente Carmo de Minas (MG), no dia 1º de junho de 
1916, e se criou em Belo Horizonte, cidade onde passou a maior parte da vida. Formado em direito, atuou 
como funcionário público, tendo sido chefe de gabinete de Juscelino Kubitschek no governo de Minas Gerais e, 
durante cinco anos, também exerceu a função de chefe do escritório de Propaganda e Expansão Comercial do 
Brasil em Madri, onde foi também adido à embaixada brasileira. Como jornalista, Rubião criou em 1966 o 
Suplemento Literário do diário oficial Minas Gerais, considerado um dos melhores do país durante o período 
em que esteve sob seu comando, e em torno do qual reuniu um diversificado grupo de jovens escritores e 
artistas plásticos. Como escritor, Murilo Rubião dedicou-se exclusivamente ao conto. Exímio perfeccionista, 
deixou apenas 33 histórias, que reescreveu interminavelmente, muitas das quais traduzidas na Europa e nos 
Estados Unidos. Em vida, publicou os livros O ex-mágico (1947), A estrela vermelha (1953), Os Dragões e outros 
contos (1965), O pirotécnico Zacarias (1974), O convidado (1974), A casa do girassol vermelho (1978) e O 
homem do boné cinzento (1990). O escritor morreu em Belo Horizonte no dia 16 de setembro de 1991. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1899
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
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 Sob o título “O INSÓLITO E O FANTÁSTICO NA TEORIA LITERÁRIA”, o 

primeiro capítulo deste trabalho, de caráter eminentemente teórico, procura 

apresentar as bases estabelecidas para o desenvolvimento da literatura fantástica, 

bem como das concepções teórico-críticas a seu respeito. Primeiramente, 

apresentamos as reflexões propostas por Tzvetan Todorov (1979, 1992), segundo o 

qual, é na medida de sua impossibilidade que a literatura se torna possível. 

Estabelecendo um diálogo com Todorov e apresentando as falhas de seu discurso, 

Remo Ceserani (2006) promove uma revisão dos principais textos críticos que 

delinearam, nos séculos XIX e XX, o conceito de Fantástico, posteriormente 

revelado como um modo usado para organizar as formas de representação literária 

capazes de transmitir, de maneira mais intensa e original, os acontecimentos que 

surpreendem e inquietam a mente do leitor.  

Enquanto Todorov propõe que os estudos sobre o Fantástico sejam 

concebidos a partir da noção de gênero, Flavio García (2007, p. 17) sugere a 

necessidade de se repensar os conceitos de gênero, “articulando-os com os 

conceitos de Insólito, em busca de manter ativo e permanente o percurso reflexivo 

sobre a questão que a “‘coisa” – presença de eventos insólitos não ocasionais na 

narrativa de ficção – demanda. Assim, objetivamos, neste capítulo, identificar as 

expressões do Insólito na narrativa literária, a partir de reflexões teóricas propostas 

também por outros estudiosos do assunto, a exemplo de Jorge Luis Borges (1949, 

2005, 2007), Júlio Cortázar (1978, 1970), Irlemar Chiampi (1980), Emir Rodríguez 

Monegal (1980, 1987) e Lauro Marauda (2010). Tal investigação, pautada na análise 

da ocorrência de eventos que rompem com a estabilidade narrativa, requer uma 

reflexão sobre suas diversas manifestações no texto literário, mais propriamente, 

nas narrativas ficcionais, como dissemos, de Jorge Luis Borges e Murilo Rubião. 

Por que ler Borges? Esta indagação, que serve de título para o ensaio de Ana 

Cecília Olmos, parte integrante de uma coleção de “Introdução à Literatura de 

Autores Clássicos”, remete-nos à outra questão igualmente importante: Como ler 

Borges? Por extensão, como ler a ficção de Borges a partir da própria teorização 

borgeana? A busca por equacionar tais questionamentos é apresentada no segundo 

capítulo deste trabalho, sob o título “O FANTÁSTICO MUNDO DE BORGES”, 

conduzindo-nos a uma das principais premissas desta investigação, que adentra os 

bifurcados senderos de Ficciones para, através das narrativas “Las ruinas circulares” 

e “Pierre Menard, autor del Quijote”, identificar alguns dos precursores de Borges 
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nos interstícios da leitura de sua própria ficção narrativa. E, assim, desvendar a 

forma como o Borges ficcionista permite-nos antever, através de seus textos 

literários, sua teoria sobre o fantástico na literatura hispano-americana. 

Nos subcapítulos 2.1, “PLATÃO, PRECURSOR DE BORGES NAS RUÍNAS 

CIRCULARES” e 2.1, “DE MENARD A CERVANTES: DUPLOS E FICÇÕES NO 

TEMPO DA LEITURA”, a leitura de Borges levou-nos, em especial, à releitura do 

filósofo grego Platão, do escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, e demais 

autores citados no decorrer desta investigação. Isso porque “A ficção de Borges 

preenche de maneira singular aquelas exigências de contemporaneidade, de 

afastamento da realidade perceptual que são a marca registrada e fazem estranheza 

da ficção do século XX” (COVIZZI, 1978, p. 107). Assim, Lenira Marques Covizzi 

aponta para o fato de que o século XX, intensamente marcado pelos avanços 

tecnológicos, não conseguiu resolver os problemas humanos. Na realidade, o 

progresso técnico acarretou novos problemas para a sociedade, instituindo o caos 

social e gerando certo repúdio ao já experenciado, em contrariedade ao 

preestabelecido.  

Dessa forma, tornou-se necessário o questionamento da noção de 

racionalidade, anteriormente concebida como “norma” para as contraditórias 

relações humanas, instituindo-se na literatura um novo estilo de narrar. Trata-se de 

um quadro que encontra expressão na literatura e nas artes em geral através de 

importante categoria. Assim, essa nova narrativa é marcada pela presença de um 

elemento essencial da obra de arte enquanto produto da imaginação: “trata-se do 

insólito, que carrega consigo e desperta no leitor, o sentimento do inverossímil, 

incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito, 

inusitado, informal...” (Id. Ibid. p. 27). 

Na ficção borgeana, esses eventos insólitos revelam-se, sobretudo, através 

do elemento fantástico, resultante do deslocamento que faz o autor argentino do 

Fantástico europeu, difundido por seus precursores. “Un desplazamiento [es] una 

lección de estilo” nos ensina Ricardo Piglia (2000, p. 13) em Tres propuestas para el 

próximo milenio (y cinco dificultades), para compreendermos que, também na ficção 

literária, é preciso sair do centro, permitindo que a linguagem comunique também na 

margem, no que se escuta, e através do que chega do Outro até nós. Refletindo 

sobre a questão do deslocamento como proposta para a literatura deste milênio, 

Renato Cordeiro Gomes (2004) propõe uma análise que vai de Ítalo Calvino a 

Ricardo Piglia - do centro para a margem - defendendo que essa proposta já 

constitui lugar comum tantos nos estudos literários quanto nos estudos culturais e/ou 
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nos estudos de crítica cultural, ensinando-nos que é preciso lançar mão das 

oposições binárias centro/margem, centro/periferia, cosmopolitismo/nacionalismo, 

global/local, assim como das categorias diaspóricas, através do deslocamento, da 

desterritorialização e muitas outras. “Mesmo quando esses estudos são acusados 

de mais uma vez se colocarem na absorção de teorias geradas nos centros 

hegemônicos, para dar conta de fenômenos de culturas periféricas e dependentes” 

(GOMES, 2004, p. 01). 

 Apropriamo-nos, pois, da proposta de Gomes para pensar a literatura 

fantástica de Jorge Luis Borges, concebendo o deslocamento enquanto ideia 

regeneradora da margem, pois “Esse descentramento desloca a cultura européia de 

seu lugar privilegiado de cultura de referência – postura inspirada em Derrida – e 

põe em causa a descolonização dos pensamentos brasileiro e latino-americano” (Id. 

Ibid. p. 18-19). O contato entre diferentes culturas provoca o que o crítico denomina 

“transmutação de valores”, resultante de um exercício conhecido como “o ritual 

antropofágico da cultura latino-americana”. Exercício do qual Borges, além de 

grande conhecedor, é também mestre, visto que o autor de Ficciones antropofagiza 

as culturas hegemônicas para fecundá-las na literatura latino-americana. 

Por falar em literatura latino-americana, o terceiro capítulo desta pesquisa 

apresenta o escritor brasileiro Murilo Rubião como “UM PRECURSOR DO 

FANTÁSTICO LATINO-AMERICANO”, tendo em vista que suas narrativas aqui 

abordadas estabelecem diálogo com o romance machadiano, com a narrativa dos 

argentinos Júlio Cortázar e Jorge Luis Borges, além da crítica literária do uruguaio 

Lauro Marauda.  O primeiro conto, “O pirotécnico Zacarias”, é analisado a partir das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, tendo em vista 

que, em ambas as histórias, o narrador – de um ponto de vista externo – realiza, 

postumamente, digressões sobre a própria vida.  

Na sequência, enveredamos pelos caminhos da metamorfose, imagem 

encontrada nos contos murilianos “O ex-mágico da Taberna Minhota”, “Teleco, o 

coelhinho” e “Os dragões”. Como metáfora da transformação, utilizamo-nos da ideia 

bakhtiniana da metamorfose como proposta de reflexão sobre a existência humana 

e a crise de identidade vivenciada pelo sujeito. Assim, dialogam com as narrativas 

de Murilo Rubião, a narrativa “Carta a una señorita en París”, extraída do Bestiário 

de Júlio Cortázar, e a obra literária El libro de los seres imaginários de Jorge Luis 

Borges. 
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As considerações finais retomam as evidências do Insólito em Borges e em 

Rubião, aproximando-os pela semelhança e comparando-os por aquilo que diferem 

entre si - como propõem os estudos comparados. Neste sentido, a literatura latino-

americana de caráter insólito é aqui representada pelas narrativas de um escritor 

argentino, Jorge Luis Borges, e de um escritor brasileiro, Murilo Rubião, que – longe 

de esgotarem as possibilidades de exploração dos eventos fantásticos na literatura 

contemporânea – servem de incentivo para a leitura e a investigação sobre outros 

autores cujas narrativas também apresentam tal ocorrência. 

 “Murilo Rubião cria um paradoxo entre uma linguagem alicerçada numa 

sintaxe simples e depurada e temas absolutamente inverossímeis, um forma linear e 

transparente que visa a desafiar as leis da lógica”, argumenta Jorge Schwartz (2006, 

p. 104). Segundo Antonio Cândido (1967), é também perceptível na narrativa 

muriliana o problema da identidade e da pluralidade do ser, o que confere atualidade 

a sua obra, além de inseri-lo “no cerne das melhores experiências da ficção 

contemporânea”. 

O que poucos sabem é que o mineiro Murilo Rubião publicou com dificuldade 

sete livros de contos, posto que a arte insólita e o inusitado de suas narrativas foram 

intensamente recusados por inúmeras editoras de todo o Brasil. Preocupado com a 

perfeição formal de seus textos, o autor se demorava mais na reescritura de seus 

contos do que na publicação desses. “Reelaboro minha linguagem até a exastão, 

numa busca desesperada de clareza”, afirmou Rubião em uma entrevista. Apesar da 

brevidade de sua produção literária – sua obra se resume a cerca de 33 histórias - a 

consistência de suas narrativas levou Jorge Schwartz  a considerá-lo um clássico do 

conto fantástico. 

Segundo o crítico brasileiro Jorge Schwartz (2006, p. 101), “ilhado em Minas 

Gerais, Murilo Rubião (1916-1991) participa de um gênero sem saber que estava em 

total sintonia com autores que posteriormente consagrariam o assim denominado 

boom da literatura fantástica latino-americana”. Basta lembrar que, em 1944, Jorge 

Luis Borges publica Ficciones e, em 1946, o também argentino Júlio Cortázar estréia 

sua clássica narrativa “Casa tomada” na revista Los Anales de Buenos Aires. 

Exatamente um ano depois, em 1947, Murilo Rubião publica seu primeiro livro, 

exclusivamente composto de contos fantásticos, pela Editora Universal, do Rio de 

Janeiro. Trata-se de O ex-mágico, o qual inaugura os temas centrais que marcarão 

toda a obra muriliana publicada posteriormente. 
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Tal como Jorge Luis Borges, Murilo Rubião foi leitor assíduo dos grandes 

clássicos, dos textos teológicos e também do simbolismo onírico, o que o levou a 

afirmar, em O pirotécnico Zacarias, que herdou sua opção pelo Fantástico das 

leituras de infância, dos contos de fadas, do Dom Quixote, da História Sagrada e das 

Mil e uma noites. Apesar da insistência de muitos críticos em apontar na narrativa 

muriliana certa filiação à Kafka e à vertente latino-americana, a Bíblia e Machado de 

Assis, constituem as principais inspirações para criação literária de Rubião. 

Entretanto, o próprio escritor mineiro nos revela a fonte da sua arte criativa: “Meus 

contos devem muito a Cervantes, Gogol, Hoffmann, Von Chamisso, Maximo 

Bontempelli, Pirandello, Bret Harte, Nerval, Poe e Henry James. Mas o autor que 

realmente me influenciou foi Machado de Assis, talvez meu único mestre” (RUBIÃO, 

2006, p. 105).  

Convém ressaltarmos que o gosto pelo Insólito, peculiaridade dos contos de 

Borges e Rubião, abre caminho para uma investigação que busca revelar a forma 

como os elementos estranhos, sobrenaturais e inusitados rompem com a 

estabilidade narrativa para descortinar o Fantástico presente nos textos aqui 

apresentados. O escritor mineiro inverte a relação entre o real e o inverossímil na 

medida em que convence o leitor a aceitar o irreal sem a conhecida hesitação 

imposta por Tzvetan Todorov, como condição sine qua non para a instauração do 

Fantástico na narrativa.  

Assim, na primeira sessão deste capitulo, “AS MEMÓRIAS PÓSTUMAS DO 

PIROTÉCNICO ZACARIAS”, assistimos ao drama da personagem Zacarias que, 

estando morto, narra sua própria história de forma muito semelhante ao Brás Cubas, 

personagem machadiano. Como na literatura de Borges, a narrativa de Murilo 

Rubião questiona sobre os dramas da existência humana em um mundo cada vez 

mais arbitrário, frio e excludente. Dessa forma, a angústia de Zacarias representa a 

angústia de toda uma humanidade que, insegura quanto a sua condição de estar no 

mundo, vive o medo constante do isolamento, da estranheza e da falta de amor. 

No segundo sub-capítulo, “MURILO RUBIÃO, AUTOR DE IMAGINÁRIOS 

SERES BORGEANOS”, as metamorfoses que revestem os seres da ficção de 

Rubião e de Borges buscam representar as metamorfoses humanas. Dessa forma, 

as transformações sofridas tanto pelo ex-mágico quanto por animais como o 

coelhinho Teleco e os dragões, servem de mote para a condição do homem 

moderno que precisa adequar-se às mudanças do meio em que vive, através uma 
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espécie de metamorfose perene na qual, ao mesmo tempo em que busca integrar o 

indivíduo às necessidades de seu tempo, provoca sua fragmentação e seu 

deslocamento, numa espécie de constante castração.   

Jorge Schwartz, em Murilo Rubião: a poética do Uruboro (1981), analisa a 

obra do escritor mineiro em sua totalidade, buscando desvendar os significados mais 

profundos da sua narrativa. Segundo o crítico brasileiro, o herói dos contos de 

Rubião refaz o percurso do uruboro – serpente mítica que morde a própria cauda – 

percorrendo um trajeto circular e kafkiano, através do qual as questões vitais da 

existência são reconstruídas. Neles, o Fantástico opera como metáfora para outros 

textos de caráter social, existencialista e cristão. Esse último aspecto marca a 

abertura de suas narrativas, através das epígrafes extraídas das Sagradas 

Escrituras, inaugurando sempre uma reflexão sobre o confronto homem/mundo, 

imagem característica de sua poética e recorrente na literatura borgeana. 
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1  O INSÓLITO E O FANTÁSTICO NA TEORIA LITERÁRIA  

 

 
Ya no sé quién dijo, una vez, hablando de la posible definición de la 

poesía, que la poesía es eso que se queda afuera, cuando hemos terminado 

de definir la poesía, creo que esa misma definición podría aplicarse a lo 

fantástico, de modo que, en vez de buscar una definición preceptiva de lo 

que es lo fantástico, en la literatura o fuera de ella, yo pienso que es mejor 

que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio 

mundo interior, sus propias vivencias y se plantee personalmente el 

problema de esas situaciones, de esas irrupciones, de esas llamadas 

coincidencias en que de golpe, nuestra inteligencia y nuestra 

sensibilidad, tiene la impresión de que las leyes, a que obedecemos 

habitualmente, no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una 

manera parcial, o están dando su lugar a una excepción. 

 
Julio Cortázar, 

El sentimiento de lo Fantástico. 

 
 

1.1   CATEGORIAS DO INSÓLITO 

 

Refletir sobre o insólito na narrativa ficcional implica, antes de tudo, 

encarar o insólito como questão que se coloca e recoloca a cada passo dado 

no percurso reflexivo que se empreende. Põe-se em questão, primeiramente, 

o próprio termo enquanto signo, lingüístico ou semiológico. Põe-se em 

questão, ainda, se o nomeado por insólito estaria no nível dos temas ou 

das estratégias de construção narrativa. Põe-se em questão o caráter 

próprio do insólito na narrativa ficcional, visto ora como gênero ora como 

uma de suas categorias constitutivas e, ainda, ora como modo discursivo. 

Põem-se em questão, mesmo e definitivamente, quando se reflete sobre o 

insólito na narrativa ficcional, os conceitos de real, realidade; de verdade, 

verdadeiro; de ficcional, factual; de mimeses; de verossimilhança... 

 

Flávio García,  

O insólito em questão. 

 

 

Em seu artigo intitulado “O insólito na narrativa ficcional: a questão e os 

conceitos na teoria dos gêneros literários”, o professor e pesquisador Flavio García 

(2007) concebe o “insólito” como um gênero capaz de reunir e abarcar os demais. 

No entanto, este reconhece também a complexidade de tal proposta quando da 

indagação: “como dar conta conceitualmente da ‘questão do insólito’ na narrativa 

ficcional sob uma perspectiva da teoria dos gêneros literários?” (GARCÍA, 2007, p. 

11). Segundo o autor, a pergunta surgiu durante o processo de leitura de narrativas 
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curtas de três autores de língua portuguesa: o brasileiro Murilo Rubião, o português 

Mário de Carvalho, e por fim, o galego Xosé Luís Mendes Ferrín.  

Para García, os eventos insólitos se manifestam de maneira não ocasional na 

narrativa desses autores traduzindo-se nas formas “O Maravilhoso – clássico ou 

medieval -, o Fantástico e seus coetâneos, o Sobrenatural e o Estranho -, o 

Realismo Mágico ou Realismo Fantástico – e, mesmo, o Absurdo” (Id. Ibid. p. 12). 

Dessa forma, o insólito é concebido como uma categoria maior, um macro-gênero, 

que pode subdividir-se em gêneros menores, nesse caso, o Maravilhoso, o 

Fantástico, o Estranho, e todos os demais citados pelo autor, 

 

sustentamos que o insólito se constitua ou numa categoria de 
gênero – definindo categoria como sendo ‘cada um dos conceitos 
que formam o conjunto dos gêneros’ (HOUAISS, s.u.), e gênero 
como ‘todo conjunto de [...] objetos que [...] se acham ligados pela 
similitude de uma ou mais particularidades’ (HOUAISS, s.u.) – ou 
ainda, que se constitua num macro-gênero – reunião de vários 
gêneros que têm em comum, entre si, a categoria do insólito como 
traço distintivo, apropriando-nos da expressão utilizada por Carlos 
Reis ao se referir à narrativa naturalista (GARCÍA, 2008, p. 11). 
 
 

Ao conceber o Insólito como um macro-gênero, García confessa estar ciente 

das reiteradas críticas ao modelo de gênero por ele adotado. E acrescenta, 

“Sustentamos e defendemos que todo e qualquer gênero literário está, a priori, 

comprometido com o discurso que nele é veiculado e com a finalidade desse 

discurso (GARCÍA, loc. cit.). O conceito de gênero aqui apresentado traduz-se nas 

relações entre causa e efeito delimitadas pelo discurso ficcional.  

 Em sua inquietação , Flávio García argumenta que as orientações teórico-

metodológicas fixadas por estudiosos como Tzvetan Todorov (1992), Jacques Le 

Goff (1990), Filipe Furtado (1980), Emir Rodríguez Monegal e outros autores, não 

oferecem os subsídios necessários para a leitura de narrativas curtas de Rubião, 

Ferrín e Carvalho. García propõe, então, uma reflexão acerca dos conceitos de 

“gênero” e de “insólito”, retomando leituras de teorias e de textos narrativos 

característicos da tradição sobre os gêneros.  

 Do trabalho árduo de investigação literária em busca de melhor categorização 

para os “eventos insólitos não ocasionais como móveis de sua enunciação” 

(GARCÍA, 2007, p. 14), forjou-se uma terminologia que, apresentada timidamente 

sobre a égide de uma nomenclatura provisória, recebeu o nome de “insólito 
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banalizado”. Entretanto, Flávio García (2007, p. 14.) admite que “a resposta 

encontrada era apenas circunstancial e transitória, não dando conta da totalidade 

dos textos que os conceitos anteriores não abarcavam”. Transitando no que 

considera o universo plural do gênero, do insólito e do conceito, teoriza: 

    

Pode-se, portanto, entender que um determinado grupo de narrativas 
ficcionais, que têm em comum a presença de eventos insólitos, e 
esses eventos sejam não ocasionais e funcionem como seu móvel, 
constitua um gênero. Pode-se, ainda, entender que um grupo ou 
conjunto de narrativas, tendo em comum a banalização do evento 
insólito pelos seres de papel, narrador e personagens, constitua um 
gênero (Id. Ibid. p. 18). 

 
 

Além de conceber como gênero um grupo de narrativas que apresentam 

como traço frequente e comum a presença de elementos insólitos, Flávio García 

também caracteriza como gênero a banalização dos eventos insólitos, como marca 

que constitui um conjunto específico de narrativas ficcionais, a exemplo do conjunto 

de textos do escritor mineiro Murilo Rubião. Já que o leitor muriliano prevê a 

evidência de elementos insólitos em seus contos, tendo em vista constituírem esses 

um traço marcante na narrativa do escritor. 

A proposição de García a respeito da concepção dos gêneros aproxima-se da 

visão do crítico Tzvetan Todorov, o qual defende que toda teoria dos gêneros pauta-

se numa representação da obra literária. “É preciso, então, começar por apresentar 

nosso próprio ponto de partida, mesmo que o trabalho ulterior nos leve a abandoná-

lo”, conclui Todorov (1992, p. 24) ao tentar encerrar sua longa digressão a respeito 

do Fantástico e toda a sua problemática. 

Entretanto, Carlos Reis (2003) defende que, para entender a especificidade 

dos gêneros literários, é preciso relacioná-los com as categorias gerais que o 

englobam, a exemplo dos gêneros não-literários. Em seu estudo sobre “Texto 

literário e arquitextualidade”, o autor segue orientação da moderna teoria literária e 

distingue as seguintes categorias e níveis de descrição: 

 

O nível dos modos do discurso, entendidos como categorias 
abstractas, transhistóricas e encerrando virtualidades não 
exclusivamente literárias; 

O nível dos gêneros literários, entendidos como categorias 
históricas e transitórias, a par de gêneros não-literários; 
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O nível dos subgêneros literários, naturalmente também de 
dimensão histórica e entendidos como especificações dos gêneros 

(REIS, 2003, p. 238). 

 
 
Diferentemente das noções de gênero apontadas por García e Todorov, o 

conceito descrito por Carlos Reis atribui ao gênero um caráter histórico e transitório. 

Apresentados como especificações dos gêneros, os subgêneros são, da mesma 

forma, reconhecidos através de sua dimensão histórica. No entanto, surge uma 

distinta categoria na descrição de Reis: trata-se dos modos do discurso que, embora 

possuam caráter abstrato, estabelecem conexão com as realizações culturais, 

prolongando-se no decorrer dos tempos. “Assim quando falamos de modos 

literários, entendemos por esta expressão basicamente os chamados modos 

fundacionais da literatura: o modo lírico, o modo narrativo e o modo dramático” (Id. 

Ibid. p. 241). 

 Levando em consideração as contribuições de Carlos Reis para 

estabelecermos as distinções básicas entre modo, gênero e subgênero, optaremos 

por considerar o Insólito como incidência que assinala diversas categorias, a 

exemplo do Realismo Mágico, o Real Maravilhoso, o Fantástico e seus coetâneos: 

 

a moderna teoria literária tem postulado a distinção entre categorias 
abstractas, universais literários desprovidos de vínculos históricos 
rígidos – os modos: lírica, narrativa e drama – e categorias 
historicamente situadas e apreendidas por via empírica -, os 
gêneros: romance, conto, tragédia, canção, etc. (Id. Ibid. p. 187).  

 
 
Admitindo as implicações que envolvem a definição de um gênero e toda a 

sua abrangência, Flavio García reflete sobre as ideias de Manuel António de Castro 

(2007) no que tangem às relações estabelecidas entre as “questões” e os 

“conceitos”, reconhecendo a variabilidade do conceito no horizonte da questão. Dito 

de outra forma, o conceito é concebido dentro de sua incompletude, sempre passível 

de sofrer ressignificações quando posto em questão. Nesta discussão, conceitua-se 

o insólito: 

 
Os eventos insólitos seriam aqueles que não são freqüentes de 
acontecer, são raros, pouco costumeiros, inabituais, inusuais, 
incomuns, anormais, contrariam o uso, os costumes, as regras e as 
tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso comum, às 
expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado 
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momento, a dada e específica experienciação da realidade (GARCÍA, 
2007, p. 19). 
 
 

Os eventos insólitos caracterizam-se pela capacidade de contrariar a 

normalidade, desestabilizando a ordem e as convenções sociais. Entretanto, a 

insolidez é uma característica inerente ao texto literário. García (Id. Ibid. p. 2) 

comunga da concepção de Barthes de que “toda a literatura é insólita!”, tendo em 

vista o caráter enganador do signo literário. Logo, se toda a literatura pode ser 

concebida como insólita, admitir-se-á que a literatura de caráter Fantástico o é 

duplamente, primeiro por seu traço intrínseco de ser literatura; em seguida, pela 

presença dos eventos insólitos capazes de romper com a estabilidade do narrado e 

provocar a hesitação das personagens e também do leitor:  

 

A literatura maravilhosa, fantástica, sobrenatural, estranha, realista-
maravilhosa ou absurda – e fique-se aqui para não transbordar a 
nomenclatura – também é insólita. Mas o é duplamente. Num 
primeiro plano de leitura, seu caráter insólito sobressai pelo próprio 
fato de ser literatura [...]. Num segundo plano, o insólito emerge em 
correlação com a realidade exterior ao texto, aquela vivida pelos 
seres reais, os leitores, pois há eventos narrativos que não soem 
acontecer no quotidiano, surpreendem as expectativas, estão para 
além da ordinaridade e da naturalidade (GARCÍA, loc. cit.). 

 
 

 Nesse sentido, o modo fantástico - definido por Todorov como gênero literário 

- pode ser aqui considerado por seu caráter duplamente insólito. Isso ocorre na 

produção literária contemporânea de autores como Jorge Luis Borges e Murilo 

Rubião. As narrativas de ambos os autores já trazem em seu bojo a presença do 

insólito como marca que as distinguem e as aproximam. Daí que, em artigo intitulado 

“Literatura fantástica borgeana e realismo mágico latino-americano” Rafael 

Camorlinga Alcaraz (2005) se refira a Borges como partidário e cultivador de uma 

“narrativa mágica”, de uma “literatura fantástica”. De forma análoga, o crítico 

brasileiro Jorge Schwartz (2006), adjetiva o escritor Murilo Rubião como “um clássico 

do gênero fantástico”. Torna-se, então, necessário investigar os conceitos de 

fantástico que caracterizam a literatura contemporânea para melhor situar a 

narrativa de tais autores. 
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1.2  TZVETAN TODOROV E O FANTÁSTICO NA LITERATURA 

 
 

A lo fantástico se puede llegar por varios caminos […] 

Adolfo Bioy Casares,  

Historias fantásticas. 
 
 

 

Em 1970, Tzvetan Todorov3 formulou sua definição do Fantástico, em 

Introduction à la littérature fantastique, obra traduzida, atualmente, para diversos 

idiomas e canonizada pela força de suas reflexões. A teoria apresentada pelo autor 

acerca do Fantástico na literatura foi construída a partir da leitura de estudiosos que 

o antecederam, a saber: Rhodes James (escritor inglês), Vladimir Sergeevic 

Solov’ëv (filósofo e místico russo), e os franceses Roger Caillois (escritor e 

compilador de antologias), Louis Vax (estudioso do surrealismo artístico) e Pierre-

George Castex (pioneiro, na França, dos estudos sobre a literatura fantástica). 

Todorov defende que, para se estudar o Fantástico na literatura, é preciso, 

antes de tudo, levar em consideração o conceito de gênero, visto que a expressão 

“literatura fantástica” nomeia uma especificidade da literatura, ou seja, um gênero 

literário. O autor sustenta, ainda, que analisar o texto literário a partir da concepção 

de gênero não implica buscar as particularidades de cada obra, mas, identificar uma 

regra que possa ser aplicada na análise de múltiplos textos, interligados entre si pela 

presença de fatos ou elementos que instauram o Fantástico na trama literária. 

  Para o autor, o Fantástico surgiu - com o advento da modernidade - como 

uma modalidade do imaginário capaz de provocar a hesitação humana diante da 

forma como se concebia o mundo, conduzindo o indivíduo a uma crise de 

consciência e a uma nova concepção de sua própria realidade: “O fantástico é a 

hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1992, p. 31). Logo, para 

caracterizar o Fantástico, deve-se levar a cabo uma reflexão sobre o real, visto que 

                                                 
3 Tzvetan Todorov (nascido em 1939), filósofo e lingüista búlgaro radicado na França. Frequentou os cursos de 
Filosofia da Linguagem ministrados por Roland Barthes. Com vasta produção na área de pesquisa lingüística e 
teoria literária, Todorov apresenta, Introduction à la littérature fantastique, a distinção existente entre o 
Fantástico, o Estranho e o Maravilhoso.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
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o conceito de Fantástico se define a partir das concepções de “real” e de 

“imaginário”.  

Seguindo a premissa todoroviana, os acontecimentos estranhos presentes 

nas narrativas literárias podem ser concebidos de duas maneiras: a partir de uma 

explicação “natural” ou de uma justificativa “sobrenatural” para os acontecimentos 

aparentemente insólitos. O Fantástico surge, pois, da hesitação entre as duas 

possibilidades de leitura para os fenômenos narrativos: hesitação entre a “realidade” 

ou a “ficção”, que cabe tanto ao personagem ficcional, quanto ao leitor. Neste 

sentido, somos convidados a pensar a leitura tanto a partir da concepção de Robert 

Scholes (1989) - uma leitura concebida sempre como um esforço conjugado de 

compreender e incorporar o que foi lido - quanto na concepção de leitor de Wolfgang 

Iser (1999, p. 127), segundo a qual, “o leitor precisa reformular o texto formulado 

para poder incorporá-lo”. Assim, ao leitor, é atribuído um papel de grande relevância 

para a instauração do Fantástico na narrativa literária.  

“O fantástico implica, pois, uma integração do leitor no mundo das 

personagens; define-se pela percepção ambígua que tem o próprio leitor dos 

acontecimentos narrados” (TODOROV, 1992, p. 37). Aqui, a hesitação do leitor - 

resultante do surpreendente contato com os acontecimentos que lhe são 

apresentados no texto - é apontada como primeira condição do Fantástico. O leitor é 

seduzido pelos eventos que rompem com a ordem natural dos acontecimentos 

narrados, promovendo-lhe a surpresa, a hesitação, ou ainda, a aceitação natural dos 

fatos. Isso é possível porque, apresentando uma organização própria, o texto 

literário traz em si uma carência de sentido, a que Iser (1999) denomina efeito, 

lacunas deixadas pelo narrador que apelam para a “doação de sentido” por parte do 

leitor. 

A narrativa de caráter fantástico conduz o leitor implícito a deparar-se com 

uma realidade criada para provocar-lhe – e também às personagens - a hesitação 

instaurada pela presença do insólito: “realidade ou sonho?”, “verdade ou ilusão?”.  

Essas mesmas indagações são feitas por Todorov, ao tempo em que nos convida a 

percorrer os caminhos que nos conduzem ao âmago do Fantástico, resultante da 

integração entre o leitor e o mundo das personagens.  

 A apropriação de um mundo inesperado, resultante do rompimento das 

expectativas do leitor, o conduz às reflexões necessárias para seu total 

envolvimento com a história narrada. A presença do insólito norteia os passos do 
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leitor pelos interstícios da narrativa, direcionando-o ora por um caminho, ora por 

outro, como a percorrer o labirinto da própria existência humana, imagem recorrente 

nos textos de Borges e Rubião. No entanto, Todorov (1970, p. 150) adverte quanto à 

identidade desse leitor: “temos em vista não tal leitor particular e real mas uma 

‘função’ do leitor, implícita no texto [...] A percepção desse leitor implícito está 

inscrita no texto com a mesma precisão que os movimentos das personagens”. 

Situações estranhas, insólitas coincidências, eventos que a razão não pode 

explicar, acontecimento sobrenatural, são algumas das definições atribuídas a esse 

fenômeno resultante da hesitação entre o real “palpável” e o sonho “aparente”. 

Destarte, revela-nos Todorov (1992, p. 18): “Cheguei a pensá-lo”: Eis aqui a fórmula 

que resume o espírito do Fantástico. Tanto a incredulidade total como a fé absoluta 

nos levariam para fora do Fantástico: o que lhe dá vida é a “vacilação”. Essa 

“vacilação” surge, pois, da ambígua percepção do leitor que se vê identificado com a 

personagem da narrativa. 

Percebe-se, assim, a relevância deste “leitor implícito” que, em consonância 

com as personagens, protagoniza a recepção narrativa. São as teias narrativas que 

conduzem o leitor a sua posterior hesitação na medida em que se depara com um 

fato estranho, sobrenatural. Por conseguinte, esse mesmo leitor tende a escolher um 

caminho para a explicação dos fatos, seja pelas veias da racionalidade ou como 

fruto da própria imaginação. A hesitação torna-se então uma certeza e o Fantástico 

deixa de existir. No entanto, o Fantástico não se sustenta apenas na “existência de 

um acontecimento estranho capaz de provocar a hesitação no leitor e no herói, mas 

também numa maneira de ler” segundo a visão de Todorov (1992, p. 38).   

Na obra Introdução à literatura fantástica, três condições são impostas para 

que se possa precisar e complementar a definição do gênero Fantástico. A primeira 

condição está vinculada à interação texto/leitor:  

 

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 (TODOROV, 1970, p. 151).  
 
 

Cenário, personagens e fatos seguem no plano da “normalidade” até que algo 

estranho aconteça para conduzir o leitor à dúvida quanto à justificativa plausível para 

o acontecimento. A segunda condição encontra-se no nível relacional 
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leitor/personagem, já que a hesitação vivenciada pelo leitor deve ser sentida 

também por uma personagem da narrativa. Dito de outra forma, o papel do leitor é 

“confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação se acha representada 

e se torna um dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se 

identifica com a personagem” (TODOROV, 1970, p. 51-52).  

Por fim, a terceira e última condição se estabelece no nível da interpretação, 

pautada na atitude adotada pelo leitor em relação ao texto. A multiplicidade no nível 

interpretativo e a variedade temática da atuação do insólito promovem a 

necessidade de se categorizar as várias manifestações do sobrenatural, do 

inverossímil, na narrativa literária. Se ao Fantástico cabe apenas o tempo da 

hesitação, quando, pois, o leitor ou a personagem optam por uma ou outra 

interpretação, saem do Fantástico e atingem o gênero do Estranho ou do 

Maravilhoso. Para Todorov, 

 

Se ele [o leitor] decide que as leis da realidade permanecem intatas e 
permitem explicar o fenômeno descrito, dizemos que a obra pertence 
ao gênero do estranho. Se, ao contrário, ele decide que se deve 
admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser 
explicado, entramos no gênero do maravilhoso (Id. Ibid. p. 156). 

 
 

Todorov afirma serem o Estranho e o Maravilhoso “gêneros” vizinhos do 

Fantástico e que, entre o Fantástico e o Maravilhoso, bem como, entre o Fantástico 

e o Estranho, existem “subgêneros” transitórios, os quais “compreendem obras que 

mantêm por longo tempo a hesitação fantástica, mas terminam quer no Maravilhoso, 

quer no Estranho” (TODOROV, loc. cit.). Observamos aqui que, mais uma vez, 

Todorov se utiliza do conceito de gênero para caracterizar o Estranho, o Maravilhoso 

e o Fantástico, ao tempo em que os subgêneros seriam resultantes do imbricamento 

entre o que considera serem os gêneros.  

Ou seja, enquanto houver hesitação, prevalece o Fantástico, mas a partir do 

momento em que o leitor ou a personagem decidem explicar o fato de acordo com 

suas próprias concepções de “real” ou “imaginário”, o Fantástico cede espaço para o 

Estranho ou para o Maravilhoso, que “corresponde a um fenômeno desconhecido, 

jamais visto, por vir” (Id. Ibid. p. 156). Neste caso, pertence ao tempo futuro. Em 

compensação, no Estranho, o inexplicável reduz-se a fatos conhecidos, “a uma 

experiência prévia”, o que o faz pertencer ao passado. No que tange ao Fantástico, 
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sobrevive durante o tempo que dura a hesitação, ou seja, pertence ao tempo 

presente. 

 Levando em consideração o fato de que nomeamos de categorias as 

manifestações do insólito denominadas de gênero por Todorov (o Estranho, o 

Maravilhoso e o Fantástico), as subcategorias, originárias da combinação do 

Fantástico com o Estranho ou Maravilhoso, surgem através das obras literárias que 

conseguem manter a hesitação fantástica por muito tempo, mas sempre terminam 

no Maravilhoso ou no Estranho. Logo, dessa combinação, surgem: o “Estranho 

Puro”, o “Fantástico Estranho”, o “Fantástico Maravilhoso” e o “Maravilhoso Puro”.  

O Fantástico Puro, por sua vez, encontra-se entre o Fantástico Estranho e o 

Fantástico Maravilhoso. O Fantástico Estranho é edificado na medida em que os 

acontecimentos - aparentemente sobrenaturais ao longo da narrativa – recebem ao 

final dessa uma explicação lógica, racional. A crítica costuma designar essa 

categoria de “Sobrenatural Explicado” – porque, durante um longo período, o leitor e 

a personagem são conduzidos a acreditarem na intervenção do sobrenatural.  

Quando acontecimentos que podem naturalmente ser explicados pelas leis da 

razão, mas, em contrapartida, sugerem algo incrível, extraordinário, inquietante, são 

classificados como pertencentes à categoria do Estranho Puro. Com uma definição 

relativamente imprecisa, o Estranho, ao contrário do Fantástico, não apresenta 

limites bem definidos, ou melhor, limita-se apenas de um lado – na fronteira com o 

Fantástico – enquanto, do outro lado, encontra-se o campo geral da literatura.  

O Fantástico Maravilhoso é classificado como uma “classe de narrativas que 

se apresentam como fantásticas e que terminam no sobrenatural” (TODOROV, 

1970, p. 159). Nesse sentido, refere-se aos fatos que não podem ser explicadas 

pelas leis naturais. O modelo de narrativa no qual predomina o Fantástico 

Maravilhoso costuma ser muito semelhante àqueles dotados do Fantástico Puro, 

pois igualmente nos sugere a existência do insólito, do sobrenatural. A distinção 

entre os dois se dá pela presença ou não de “certos pormenores”, que permitem à 

personagem (e ao leitor) decidirem entre uma das categorias aqui evidenciadas. 

Assim como ocorre com o Estranho, existe uma categoria modal narrativa que 

não apresenta limites definidos. Trata-se do “Maravilhoso Puro”, que abarca obras 

de estruturas muito diversas. Nesse caso, os acontecimentos insólitos não provocam 
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nenhuma reação particular no leitor implícito4 nem nas personagens da narrativa. 

Para Todorov, o que caracteriza o Maravilhoso é a própria natureza desses 

acontecimentos e não uma atitude para com eles: 

 

Torna-se claro, afinal que a função social e a função literária do 
sobrenatural são uma única: trata-se da transgressão de uma lei. 
Seja no interior da vida social ou da narrativa, a intervenção do 
elemento maravilhoso constitui sempre uma ruptura no sistema de 
regras preestabelecidas e acha nisso sua justificação (TODOROV, 
1970, p. 164). 

 
 

 Responsável pela transgressão das leis do “real”, o Maravilhoso abriga o 

sobrenatural e continua, assim, a existir ao tempo em que o Fantástico “teve uma 

vida relativamente breve” segundo afirmação de Todorov. Surgiu no fim do século 

XVIII e desapareceu quase por completo um século depois. Atribui-se esse 

desaparecimento à própria literatura que, com o passar do tempo, toma como seu 

objeto tanto o “real” quanto o “irreal”.  

Desse modo, o próprio conceito de real passa a ser contestado na medida em 

que a literatura transcende a distinção do real e do imaginário, daquilo que existe e 

daquilo que não existe. “O século XIX vivia, é verdade, numa metafísica do real e do 

imaginário, e a literatura fantástica nada mais é que a má consciência desse século 

XIX positivista (Id. Ibid. p. 166). Foram as proposições de Todorov que fizeram 

ressurgir os interesses de estudiosos e autores de diversos lugares para a questão 

do Fantástico e, por conseqüência, de todos os seus coetâneos na literatura no 

século XIX.  

Todorov defende que já não se pode acreditar numa realidade imutável nem 

numa literatura que represente de forma translúcida a realidade. “As palavras 

ganharam uma autonomia que as coisas perderam” (TODOROV, loc. cit.). A 

literatura inaugurou uma nova fase na história através de uma nova visão, capaz de 
                                                 
4 Tzvetan Todorov (1992, p. 37) considera necessário esclarecer sobre o tipo de leitor que integra o mundo das 
personagens no gênero fantástico: “temos em vista não este ou aquele leitor particular, real, mas uma ‘função’ 
de leitor implícita no texto (do mesmo modo que nele acha-se implícita a noção do narrador). A percepção 
desse leitor implícito está inscrita no texto com a mesma precisão com que o estão os movimentos das 
personagens”. Por conta disso, Todorov considera a hesitação do leitor como a primeira condição do 
Fantástico. Da mesma forma, Wolfgang Iser (1996, p. 330) apresenta o leitor implícito como uma figura textual 
que não tem existência real, representando, antes, uma estrutura do texto que pode ser caracterizada como 
uma antecipação do leitor real. “Dessa forma, o leitor implícito de Iser não pode ser acusado de um elemento 
puramente interno ao texto, sem nenhuma vinculação com o mundo fora dele, pois ele é, antes de mais nada, 
um elemento do fictício, que, enquanto tal, possibilita ao receptor a experiência do imaginário” (OLIVEIRA, 
2003, p. 202-203).    
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subverter até mesmo as categorizações lingüísticas. Nesse novo modelo de 

literatura: 

 
O fantástico operou, como todo o verdadeiro e grande modo 
literário, uma forte reconversão do imaginário, ensinou aos 
escritores caminhos novos para capturar significados e explorar 
experiências, forneceu novas estratégias representativas. 
Justamente porque se trata de um modo, e não simplesmente de um 
gênero literário, ele se caracteriza por um leque bastante amplo de 
procedimentos utilizados e por um bom número de temas tratados 
em outros modos e gêneros da literatura (CESERANI, 2006, p. 103). 
 

 

Retomamos aqui a dicotomia classificatória entre “modos” e “gêneros” 

literários com o objetivo de situar o Fantástico no cerne da literatura contemporânea, 

para não deixá-lo preso a um determinado tempo histórico (séculos XVIII e XIX) 

como o fez Todorov. Assim, admitindo o Fantástico como uma categoria narrativa 

meta-histórica e universal, buscamos compreender, através de suas transformações 

e ressignificações ao longo dos tempos, as concepções por elas adotadas ao trilhar 

os caminhos da literatura latino-americana contemporânea.  

 

 

1.3 RELEITURAS DO FANTÁSTICO 

 

[...] toda obra modifica o conjunto dos possíveis, cada novo exemplo muda 

a espécie. 

 
Tzvetan Todorov,  

Introdução à Literatura Fantástica. 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O professor e crítico literário Remo Ceserani,5 em seu trabalho intitulado O 

fantástico (2006), promove a revisão de autores e textos críticos que se propuseram 

a conceituar o Fantástico durante os séculos XIX e XX. Partindo da noção de 

Fantástico como uma “modalidade” do imaginário, o autor propõe um 

questionamento sobre a forma como o homem enxerga o mundo ao seu redor. Suas 

digressões sobre o Fantástico se iniciam com uma breve retrospectiva acerca da 

                                                 
5 Remo Ceserani é catedrático em Literatura na Universidade de Bolonha, autor de vários estudos na área de 
teoria literária tornou-se um dos grandes representantes dos estudos literários europeus.  O fantástico 
promove uma reflexão sobre os principais textos críticos que delinearam o conceito de fantástico nos séculos 
XIX e XX, estabelecendo um interessante diálogo com a teoria de Todorov.  
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efervescência em torno dos estudos sobre a literatura fantástica em diversos países, 

tomando como ponto de partida as reflexões de Todorov em Introduction à la 

littérature fantastique, obra publicada em finais dos anos 60 e início dos anos 70: 

 

publicações de ensaios, congressos, propostas de teorizações, 
traduções e compilações de antologias, publicações de romances e 
contos fantásticos de diversos autores, com repêchages de obras 
menores e até então pouco observadas das mais variadas tradições 
literárias – de Hoffmann a Gautier, de Nordier a Maupassant, de 
Dickens a Henri James, de Arrigo Boito a Tarchetti, de Zena a Di 
Giacomo, de Bécquer a Cortázar, de Blixen a Montague Rhodes 
James, de Max Beerbohm a Vernon Lee, a tantos outros ainda 
(CESERANI, 2006, p. 7). 

 
 

Toda essa efervescência provocou mudanças consideráveis na literatura do 

século XX. Apesar de reconhecer o mérito dessas transformações para a 

recuperação da tradição literária do século XIX - que serviria, posteriormente, como 

legado para a tradição moderna -, Ceserani aponta os problemas enfrentados pelas 

comunidades literárias na tentativa de caracterizar o Fantástico como um modo 

literário específico, contrapondo-se à concepção de gênero engendrada por 

Todorov.  

A primeira impertinência se dá através da redução do campo de ação do 

Fantástico, que é apresentado como um “gênero literário historicamente limitado a 

alguns textos e escritores do século XIX” (Id. Ibid. p. 8), caracterizado como 

“literatura fantástica do romantismo europeu”. De forma paradoxal, a outra 

incoerência sinalizada refere-se ao alargamento do campo de atuação do 

Fantástico, na medida em que rompe com as barreiras históricas para inseri-lo em 

uma esfera mais ampla da literatura, na qual co-habitam uma infinidade de gêneros 

distintos. Essa tendência transforma o Fantástico em “uma categoria quase 

metafísica” (Id. Ibid. p. 9).  

Enquanto Todorov categoriza o Fantástico como um “gênero” literário, 

Ceserani - opondo-se a esse modelo - prefere concebê-lo como um “modo” literário, 

seguindo uma tradição textual dos séculos XIX e XX: “o modo fantástico é usado 

para organizar a estrutura fundamental de representação e para transmitir de 

maneira forte e original experiências inquietantes a mente do leitor” (Id. Ibid. p. 12).  

Além de propor o “modo fantástico” em substituição ao “gênero fantástico”, 

Ceserani sugere que Todorov, ao citar, em Introdução à literatura fantástica, alguns 
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estudiosos do Fantástico literário, deveria incluir em seu arcabouço teórico alguns 

nomes como Joseph H. Retinger que, em 1908, propôs a distinção entre o “conto 

fabular” e o “conto fantástico”; Hubert Matthey, um dos pioneiros nos estudos sobre 

a presença do sobrenatural na literatura francesa do século XIX; Peter Benzoldt que, 

sendo responsável pelos estudos acerca do sobrenatural na literatura inglesa, 

utilizou-se do ensaio de Freud sobre o Estranho, para buscar definir tal fenômeno na 

literatura. Entre os nomes citados, outros importantes autores que se debruçaram 

sobre a presença dos eventos insólitos no texto ficcional nos séculos XIX e XX são 

apontados por Ceserani. 

Apesar das críticas à concepção do Fantástico de Todorov, Remo Ceserani 

reconhece dois méritos na definição do crítico francês: 

 

O da grande (embora abstrata demais) clareza e o de ficar ao centro, 
desde aquele momento, de um debate amplo e muito acalorado, em 
que demonstrou, apesar de tudo, resistir, em seu núcleo central, às 
muitas críticas e conseguir manter ainda hoje uma notável utilidade 
hermenêutica (CESERANI, 2006, p. 48). 

 
 
 Além das observações feitas por Ceserani, inúmeros outros críticos literários 

haviam acusado a definição todoroviana de abstrata, restritiva e simplista demais, o 

que levaria Todorov a mover, posteriormente, sua visão intensamente estruturalista, 

retórica e linguística, para uma visão mais histórica e antropológica do fenômeno 

literário. O esquema que apresenta o Maravilhoso, o Estranho e o Fantástico como 

gêneros que se relacionam e se imbricam, pode, por um lado, parecer abstrato, 

sistemático e simplista (segundo acusações da crítica). Por outro lado, por seu 

caráter dialético, “pode acolher em si uma quantidade de elementos contraditórios 

(às vezes escondidos, às vezes negados pelo crítico) e pode também fornecer um 

instrumento de discussão e de análise muito útil e construtivo” (Id. Ibid. p. 55).   

Dentre os aspectos do modelo apresentado por Todorov que Ceserani (loc. 

cit.) aponta como problemáticos e obscuros, encontra-se a forte tendência “a quase 

não dar espaço real, textual, ao elemento que era o intermédio do fantástico”, 

restringindo-o a um momento “quase virtual”, correndo o risco de reduzir-se a uma 

linha fronteiriça, meramente divisória da caracterização dos modos narrativos. 

Segundo Ceserani (2006, p. 56), havia, também, certo desequilíbrio entre as 

categorias apresentadas por Todorov, “não todas claramente definidas, não todas 
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baseadas nos mesmos princípios lógicos, não todas provavelmente dotadas da 

mesma concreta capacidade de resumir as características estruturais de uma série 

de textos”. 

 Para melhor visualização da relação estabelecida entre o que Todorov 

nomeia de gêneros e subgêneros, e para relembrá-la, apresentamos aqui uma cópia 

de seu diagrama:  

 

Estranho 

Puro 

Fantástico- 

Estranho 

Fantástico- 

Maravilhoso 

Maravilhoso 

Puro 

           
         Quadro 1:  Diagrama de Todorov 
         Fonte: TODOROV, 1992, p. 50. 

 

O adjetivo “puro” é utilizado por Todorov para indicar as categorias 

apresentadas em seu estado nato, sem estabelecer qualquer tipo de relação e/ou 

imbricamento entre si. Logo, teríamos três categorias primárias - o Estranho, o 

Fantástico e o Maravilhoso – e mais duas subcategorias resultantes da relação entre 

tais categorias: o Fantástico-Estranho e o Fantástico-Maravilhoso.  

Analisando a problemática todoroviana das subdivisões categóricas, 

diferenciadas entre si pelos tipos de discurso narrativo - o Maravilhoso, o 

Maravilhoso-Fantástico, o Fantástico, o Fantástico-Estranho, o Estranho – Remo 

Ceserani apresenta algumas objeções a esse modelo, por considerá-las muito bem 

fundamentadas, resumidas em três aspectos por Lúcio Lugnani:6  

  

1) As duas categorias do maravilhoso e do estranho ‘não simétricas 
e não homogêneas [...] e nem são reciprocamente exclusivas’; 
são compreendidas empiricamente por gêneros literários 
históricos de consistência diversa: o estranho ‘relativamente 
restrito e recente’ em relação ao maravilhoso ‘de enorme 
amplitude e variedade e constituído por um patrimônio milenar’. 

 
 
2) As duas categorias não são ‘adequadas para definir gêneros      

literários’. O estranho ‘é caracterizado por uma semântica 
exclusivamente contrastiva’ e se contrapõe ilogicamente a um 
inexistente gênero ‘normal’; o maravilhoso, como aceitação plena 

                                                 
6 LUGNANI, L.  Per una delimitazione apud CESERANI, Remo et al., La narrazione fantástica, Trad. de Nilton 

Cezar Tridapalli. Curitiba: Ed. UFPR, 2006. 
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do sobrenatural, é próprio de muitos gêneros literários, fortemente 
diferentes entre si. 

 
3) Todorov cria ‘dessimetria e heterogeneidade entre as duas 
categorias, caracterizando uma por meio das emoções que suscita 
nos personagens e no leitor e outra por meio da natureza dos 
acontecimentos que narra’ (LUGNANI, apud CESERANI, 2006, p. 
56).  

 

Em contrapartida aos “gêneros” e “subgêneros” apresentados por Todorov (o 

Estranho, o Estranho-Fantástico, o Fantástico, o Fantástico-Maravilhoso e o 

Maravilhoso), Lugnani propõe as seguintes categorias narrativas: Realista, 

Fantástico, Maravilhoso, Estranho, Surrealista. Percebemos, então, a introdução de 

duas novas categorias - a Realista e a Surrealista - que, assim como as demais, são 

concebidas como categorias modais do contar. Nesse sentido, Ceserani e Lugnani 

compartilham semelhantes pontos de vista, pois concebem como modo o que 

Todorov classifica como gênero. Lugnani utiliza por referência “não a realidade, o 

natural ou o sobrenatural, mas o ‘paradigma da realidade’, ou seja, um elemento 

também ele cultural e convencional” (LUGNANI apud CESERANI, op. cit., p. 56). 

Levando em consideração o fato de a realidade ser edificada socialmente,  

 

convém notarmos que em nossas modernas sociedades, ditas 
pluralistas, ocorre a existência de inúmeros universos simbólicos que 
coexistem pacificamente ou mesmo se entrechocam [...] Ao 
refletirmos sobre como a realidade é edificada estamos construindo 
também uma realidade conceitual que pretende legitimar o processo 
todo (DUARTE JUNIOR, 2008, p. 54-55). 
 

 
O paradigma de realidade utilizado para identificar na narrativa a incidência 

das categorias modais é fruto de uma convenção socialmente estabelecida a partir 

das vivências culturais e linguísticas do homem. Trata-se de uma construção 

discursiva que não é fixa, estática, mas que muda com o tempo, com as 

transformações históricas, com as necessidades humanas, e atende às exigências 

de determinado grupo. Cada sociedade traça o perfil de seu paradigma de realidade. 

Dessa forma, aquilo que é concebido como real em uma sociedade, pode não o ser 

em outra e vice-versa.  

Chegamos ao cerne de uma questão fundamental para as reflexões acerca 

do Fantástico na literatura. Trata-se das convenções sociais estabelecidas em cada 

cultura, em cada grupo social, pois essas são determinantes para a concepção de 
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leitura dos eventos insólitos presentes no texto literário, tendo em vista que todo 

texto traz brechas que se constituem provocadoras de respostas, como bem propõe 

Wolfgang Iser em Rutas de la Interpretación (2005). 

Outra questão igualmente importante para nossos estudos sobre o Fantástico 

é a premissa de que, se a interpretação ocorre dentro da história, é suscetível a 

mudanças de acordo com as transformações socialmente impostas pelo tempo. 

Logo, uma mesma história poder ser lida e interpretada de diferentes formas, de 

acordo com a época, as convenções sociais, as acepções filosóficas predominantes, 

exercício semelhante ao de Pierre Menard, personagem de Borges, quando, em seu 

tempo, reatualiza a obra de Cervantes.  

Nessa perspectiva da leitura como atualização da obra literária, um texto que 

é concebido como fantástico em determinado momento, pode deixar de sê-lo 

posteriormente, ou vice-versa. Da mesma forma, uma narrativa considerada insólita 

em determinada sociedade pode não sê-lo em outra e assim sucessivamente. Logo, 

não apenas o Fantástico, mas todas as demais categorias e subcategorias modais 

aqui apresentadas estão suscetíveis às convenções sociais e temporais 

estabelecidas por cada cultura.  

 Refletindo sobre as inúmeras questões a que poderiam estar atreladas as 

evidências dos eventos fantásticos na literatura, ao formular sua definição, Todorov 

também procurou levar em consideração diferentes níveis de discurso, concebendo 

desde os mais diversos tipos de enunciação linguística do texto literário às diferentes 

possibilidades de recepção do leitor. Para tanto, Ceserani sugere que o autor se 

propôs a cumprir explicitamente três grandes objetivos, a saber: 

 

a) reduzir os diversos níveis de discurso (filosófico, psicológico, 
literário) a um nível único e comum: o do discurso literário (e 
retórico), procurando traduzir sistematicamente em termos retóricos 
todos os conceitos e as experiências que possuíam uma origem 
diversa (filosófica, psicológica); b) dar definições claras e precisas 
dos diferentes tipos de discurso narrativo e lingüístico pertencentes à 
era estudada, excluindo drasticamente da tal área todos os outros 
tipos; c) construir um sistema com três termos bem delimitados e 
claramente correlativos, que pudesse servir para descrever e 
classificar toda a produção textual, baseando tal sistema sobre 
diversos tipos de enunciação lingüística e de recepção do leitor, 
reciclando assim em termos retóricos e lingüísticos os conceitos que 
estavam já vagamente presentes nas declarações dos escritores 
praticantes do gênero (CESERANI, 2006, p. 50). 
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 Tal postura pode parecer restritiva, mas foi responsável por fundamentar 

teoricamente os estudos sobre o fantástico no século XX e tem suas bases refletidas 

e ressignificadas nos estudos críticos-literários deste novo século. É, pois, “no 

terreno fértil da investigação teórica [que] reside a intensidade do inesperado que, 

somada à plasticidade do desejo, constroem novas e interessantes questões e 

proporcionam o prazer de tornar plausível novos desafios” (OLIVEIRA PINTO, 2007, 

p. 6-7). Logo, a teoria proposta por Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura 

fantástica, avaliada a partir das reflexões e críticas de Remo Ceserani em O 

fantástico, e complementadas com a proposta de uma ampla abrangência do insólito 

na narrativa literária por Flavio García, constituem um arcabouço teórico-

metodológico imprescindível para as reflexões sobre os eventos insólitos nas 

narrativas de escritores contemporâneos como Murilo Rubião e Jorge Luis Borges.  

Numa época em que tanto se discute sobre a crise de identidade, o insólito 

presente na narrativa literária torna-se produto da instabilidade do pensamento 

humano. Nesse contexto, Bella Jozef analisa o conflito que atravessa a obra 

borgeana e que pode também ser atribuído à obra de Rubião: 

 

Desligado da ideia de um Deus depositário do ser em si mesmo, 
fazendo-o participar do absoluto, nosso tempo remete o homem a 
essa solidão irremediável, dentro da qual só pode ter consciência de 
seu perecimento. [...] o homem, diante do universo, se encontra só e 
isolado; está condenado a um contínuo interrogar-se sem esperança 
de encontrar uma resposta (JOZEF, 2005, p. 168). 

 
 

Talvez seja justamente essa impossibilidade humana de encontrar as 

respostas que provoque a fascinação do leitor quando do contato com o insólito no 

texto literário.  O misterioso, o estranho, o absurdo, o surpreendente - provocados 

pelo conflito entre o verossímil e o inverossímil - problematizam a realidade textual 

com o intuito de comover o leitor. Para se estabelecer o jogo entre texto e leitor, 

sólito e insólito, verossímil e inverossímil, realidade e ficção, é preciso haver alguém 

que tenha estabelecido anteriormente a referida trama É, pois, na relação 

autor/narrador-texto-leitor que o insólito se solidifica e se modifica no texto literário 

de autores como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Júlio Cortázar, e Murilo 

Rubião, para inaugurar uma nova forma de narrar e uma nova época na literatura 

latino-americana.  
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1.4  DO REALISMO MARAVILHOSO AO FANTÁSTICO BORGEANO 
 
 

Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real 

maravilloso? 

 
Alejo Carpentier,  

El reino de este mundo. 
 
 

  

Em apresentação à obra teórica de Irlemar Chiampi,7 o crítico uruguaio Emir 

Rodríguez Monegal questiona sobre a pouca qualidade e rigor crítico para celebrar a 

contribuição dada por autores como Miguel Angel Astúrias (1899-1974), Jorge Luis 

Borges (1899-1986), Alejo Carpentier (1904-1980), Juan Carlos Onneti (1909-1994) 

e José Lezama Lima (1910-1996) para a renovação da narrativa na América Latina. 

Segundo Monegal, um trabalho um pouco mais consistente vem sendo 

recentemente realizado por uma crítica jovem capaz de ler não apenas os textos dos 

autores já citados, mas, também o de seus continuadores, “com algo mais que a 

limitada intenção de nelas reconhecer a realidade americana, ou que o inquisitorial 

propósito de denunciar supostas alienações” (MONEGAL, 1980, p. 9). 

 Monegal aponta, também, para uma crítica que se encontra onde não se 

costuma buscá-la. Trata-se de uma crítica que se desenvolveu paralela à expansão 

do romance hispano-americano, produzida pelos próprios escritores, a exemplo de 

Jorge Luis Borges que, tendo algumas de suas ficções aqui analisadas, também 

oferece parte da teoria de que necessitamos para ler as narrativas de Murilo Rubião 

e Machado de Assis: 

  

Ao mesmo tempo em que escrevia as suas ficções, Borges 
adiantava em artigos e ensaios os fundamentos de uma poética da 
narração que permitiria – muito mais tarde – a leitura de seus textos. 
Essa crítica paralela foi, muitas vezes, ouvida e até seguida pela 
crítica profissional. Aproveitada mais ou menos bem por uns e 
outros, chegou a fomentar alguns lugares-comuns do discurso sobre 
o romance hipano-americano: o realismo mágico, o real 
maravilhoso, a literatura fantástica, o barroco e o neobarroco 
(MONEGAL, 1980, p. 10-11). 
 

                                                 
7 O Realismo Maravilhoso constitui parte integrante da tese de doutoramento da autora Irlemar Chiampi, 
defendida em maio de 1976, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo (USP), onde leciona literatura hispano-americana desde 1967. 
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 A nova geração da crítica hispano-americana tem somado esforços para dar 

um direcionamento às inovações na narrativa literária. Surge, assim, o “Realismo 

Maravilhoso” como novo modo de narrar. A expressão, de autoria da professora 

Irlemar Chiampi, consiste em uma releitura do “Real Maravilhoso” de Alejo 

Carpentier e caracteriza uma teoria preocupada em questionar e explicar a nova 

narrativa hispano-americana, ao tempo em que suas reflexões também atingem a 

prática de um discurso crítico para a América Latina. De acordo com Monegal (Op. 

cit. p. 13), essa análise vigorosa resulta em “uma nova proposta que permite 

distinguir com precisão, e em todos os níveis do discurso narrativo, entre o 

Realismo, o Maravilhoso, o Fantástico e o Realismo Maravilhoso”.  

 O trabalho de Chiampi, intitulado O realismo maravilhoso, é assim sintetizado 

por Emir Rodríguez Monegal em seu texto inaugural: 

 

Com rigor e erudição, a Professora Irlemar examina em detalhe as 
diferentes questões propostas para explicar a nova narrativa. Do 
‘realismo mágico’ – proposto inicialmente por Uslar Pietri em seu 
famoso texto de 1948 e elaborado, ou desfigurado, posteriormente 
pelos Professores Angel Flores (1954) e Luis Leal (1967) – 
passando pelo ‘real maravilhoso americano’ que Carpentier inventa 
em 1948/49, até as iluminações borgeanas sobre a literatura 
fantástica dos anos quarenta: cada uma dessas teorias é 
desarticulada, examinada, criticada, não só do ponto de vista 
proposto pelo autor da mesma, mas do ponto de vista de uma teoria 
atual do relato (MONEGAL, op. cit. p. 13). 
 
 

“Se se quiser indicar um termo onipresente e de uso indiscriminado na crítica 

hispano-americana, este termo é certamente, ‘realismo mágico’”, sugere Chiampi 

(1980, p. 19). Tal fenômeno, considerado pela autora como “vigoroso e complexo”, 

não apenas representou um contributo para a renovação ficcional propagada entre 

os anos 40 e 50, mas instaurou a crise do realismo dos anos 20 e 30, 

posteriormente concebido como um modelo “envelhecido”. 

 A ruptura com o discurso tradicional realista fez surgir o novo romance e 

consagrou internacionalmente, na década de 60, muitos escritores latino-

americanos, a exemplo de: Miguel Angel Astúrias, Jorge Luis Borges, Alejo 

Carpentier, Juan Rulfo e outros. Nesse contexto, a “utopia da transparência” 

propagada pela tradição realista foi rechaçada para ceder lugar a um “novo 
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realismo” que prioriza “uma imagem plurivalente do real” (CHIAMPI, 1980, p. 21). 

Desse modo, 

 

realismo mágico veio a ser um achado crítico-interpretativo, que 
cobria, de um golpe, a complexidade temática (que era realista de 
um outro modelo) do novo romance e a necessidade de explicar a 
passagem da estética realista-naturalista para a nova visão (mágica) 
da realidade (CHIAMPI, 1980, p. 19). 

 
 

 Apesar de sua ampla difusão nos anos 40 e 50, o termo Realismo Mágico fora 

proposto na década de 20, mais precisamente em 1925, quando o crítico de arte e 

historiador Franz Roh cunhou o termo que, segundo Chiampi (1980, p. 21) teria a 

intenção de “representar as coisas concretas e palpáveis, para tornar visível o 

mistério que ocultam”. O mágico condizia, dessa forma, ao ato de percepção que 

caracterizava a busca por novas dimensões da realidade, sem desconsiderar o 

concreto e o visível. 

 A publicação, em 1935, de História universal de la infamia, por Jorge Luis 

Borges, é apontada por Angel Flores (1955, p. 187-192) como ponto de partida para 

o Realismo Mágico. No entanto, ao referir-se à valorização crítica do novo romance 

hispano-americano, Monegal aborda que, na busca pela crítica em encontrar 

fórmulas para um grupo de obras que, aparentemente, não possibilitava qualquer 

tipo de definição, lançou-se mão de algumas definições propostas pelos próprios 

autores. Dessa forma,  

 

o venezuelano Arturo Uslar Pietri falava de um ‘realismo mágico’, 
enquanto o cubano Alejo Carpentier tratava de definir o ‘real 
maravilhoso americano’, e o argentino Jorge Luis Borges, 
anteriormente aos outros, tinha falado de uma ‘narrativa mágica’ ou 
de uma ‘literatura fantástica’ (MONEGAL, 1980, p. 128). 
 
 

 Se, por um lado, a obra de Borges viria a influenciar outros escritores 

contemporâneos, por outro lado, Octávio Paz (1967) aponta para a falta de 

comunicação entre muitos escritores da época, o que ocasionaria uma dispersão da 

crítica hispano-americana: 

 
A deficiência ou a estagnação do discurso crítico, em permanente 
descompasso com o ritmo da criação literária, é o resultado da falta 
de diálogo e do isolamento das ideias, como o é também de certa 
indiferença diante dos projetos interpretativos alheios. Na discussão 
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do realismo mágico, como em outras importantes questões de 
literatura e cultura latino-americanas, a incomunicação ou o mero 
silêncio são responsáveis pela solução de continuidade que sofrem 
as propostas críticas (CHIAMPI, 1980, p. 25). 
 
 

 Nesse sentido, os estudos críticos sobre o Realismo Mágico, o Real 

Maravilhoso Americano ou sobre a Literatura Fantástica, sempre mantiveram entre si 

certo distanciamento pela falta de criação de um espaço propício ao debate de tais 

reflexões. Assim, a fórmula “Realismo Mágico”, aplicada à nova narrativa, não 

dispunha de um espaço propício para a discussão sobre sua pertinência ou 

procedência para a crítica literária. “Em suma, o problema da construção poética do 

novo realismo hispano-americano não pode ser pensado fora da linguagem 

narrativa, vista em suas relações com o narrador, o narratário e o contexto cultural 

(CHIAMPI, 1980, p. 28-29). 

Outro conhecido exemplo de uma “crítica de praticantes” – feita pelos autores 

ao tempo em que escreviam seus romances e contos - é o prólogo escrito por Alejo 

Carpentier para a sua conhecida obra literária, El reino de este mundo, publicada em 

1949. Prólogo em que o ficcionista cubano inaugura a expressão “Real Maravilhoso 

americano”. Chiampi chama a atenção para o fato de que o texto foi publicado pela 

primeira vez no ano de 1948, no jornal El Nacional de Caracas, coincidentemente, o 

mesmo ano em que Uslar Pietri faria circular a proposta do “realismo mágico”. 

Concebido como uma espécie de manifesto para uma nova orientação 

ficcional, o prólogo de Carpentier se “tornaria mais famoso que o próprio romance 

que o motivara” (CHIAMPI, 1980, p. 32), convertendo-se, então, em “prólogo ao 

novo romance latino-americano” na visão de Monegal (1971, p. 619). O êxito da 

proposta de Carpentier deve-se, sobretudo, a sua ousada tentativa de construir e 

apresentar uma “teoria do Real Maravilhoso americano”.  

Essa efervescência intelectual que provocou nos escritores a necessidade de 

louvar “a maravilha da América”, levou o crítico Monegal a chamar a atenção para o 

fato de que “o Maravilhoso” constitui um conceito cultural europeu - não se pode 

esquecer que foram os conquistadores da América que usaram tal expressão para 

documentar a exótica natureza destas terras. Nesse sentido, a expressão sugerida 

por Carpentier é apontada por Monegal como um “erro”, posto que “atribui um 

conceito cultural (o Maravilhoso) a uma realidade específica” (MONEGAL, 1980, 

p.11). 
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Irlemar Chiampi, por sua vez, afirma que o mais interessante na análise da 

matéria conceitual do referido prólogo do escritor cubano é a apresentação de dois 

níveis de definição do Real Maravilhoso americano, a saber: “O primeiro é 

constituído pelo modo de percepção do real pelo sujeito. O segundo pela relação 

entre a narrativa e os constituintes maravilhosos da realidade americana” (CHIAMPI, 

1980, p. 33). 

Chiampi reconhece, ainda, a influência do Surrealismo para a concepção do 

Real Maravilhoso de Carpentier. Ao mesmo tempo, declara que o escritor franco-

cubano defende um projeto de leitura do real que é controlada através da razão, 

porém, motivada pela fé. “Carpentier invoca justamente essa América primigênia, 

não contaminada pela reflexividade, como um universo de mitos e religiosidade 

primitivos, capaz, portanto, de efetivar o projeto de poetizar o real maravilhoso” (Id. 

Ibid. p. 36).  

 Enquanto Irlemar Chiampi aponta para a importância das reflexões de 

Carpentier no que tangem à fenomenologia da percepção do Maravilhoso na 

realidade - pois servem de auxílio para a análise das relações pragmáticas do texto 

literário - Monegal, por outro lado, produz uma crítica ostensiva ao Real Maravilhoso 

no novo romance hispano-americano: 

 

Que há de maravilhoso nos exemplos que menciona Carpentier? 
Com efeito: muito há de assombroso, de estranho, de insólito, mas 
para crer que Masckandal ou em Bouckmann, como para crer nas 
maravilhas que contavam Colombo e continuam contando seus 
descendentes, é preciso crer. Somente a fé, a cultura, converte 
esses acontecimentos insólitos, essa geografia estranha, essa 
história de assombro em ‘maravilha’. Mas poder-se-ia ir ainda mais 
longe e perguntar: Tem por acaso Carpentier essa fé que predica? 
Uma leitura cuidadosa de El reino de este mundo revela que o 
maravilhoso do livro está sempre apresentado de um ponto de vista 
duplo: o dos protagonistas que crêem; o do narrador que explica e 
dissolve o maravilhoso no verossímil. Esta conclusão não pode 
surpreender ninguém se pensarmos que Carpentier tem uma 
formação européia e que sempre lê a América nos textos europeus, 
ou com olhos europeus (MONEGAL, 1980, p. 159). 
 
 

 Ao chamar a atenção para as falhas do modelo carpenteriano, o crítico 

uruguaio denuncia que o Real Maravilhoso americano padece dos mesmos 

inconvenientes do Maravilhoso Surrealista do qual sofreu influência sem, no entanto, 

galgar a liberdade ilimitada desse. E conclui: “Não será, pois, pelo caminho de 
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Carpentier, que o romance hispano-americano haverá de encontrar sua saída do 

realismo” (MONEGAL, 1980, p.160). 

 Abdicando-se das possibilidades de se encontrar no Realismo Mágico as 

bases teóricas para uma leitura crítica da narrativa hispano-americana, Irlemar 

Chiampi (1980, p. 43) declara sua preferência pelo termo “Realismo Maravilhoso”, 

afirmando ser a expressão uma adaptação da noção referencial do “Real 

Maravilhoso americano” de Carpentier, acrescido do "desejo de situar o problema no 

âmbito específico da investigação literária”: 

 
Maravilhoso é termo já consagrado pela Poética e pelos estudos 
críticos-literários em geral, e se presta à relação estrutural com 
outros tipos de discursos (o fantástico, o realista). Mágico, ao 
contrário, é termo tomado de outra série cultural e acoplá-lo a 
realismo implicaria ora uma teorização de ordem fenomenológica (a 
atitude do narrador), ora de ordem conteudista (a magia como tema) 
(Id. Ibid. p. 43). 
 
 

O Realismo Maravilhoso constitui a união de elementos aparentemente diferentes – do 

real (realia) e do maravilhoso (mirabilia) – no universo narrativo, configurando uma nova 

realidade, uma nova forma de conceber o real. Para Chiampi, (1980, 61), “o realismo 

maravilhoso contesta a disjunção dos elementos contraditórios ou a irredutibilidade da 

oposição entre o real e o irreal”. A esse respeito, Flávio García (s/d.) aponta para o fato de 

que, com a evidência do Realismo Maravilhoso, não se verifica “o espanto, o 

desconcertamento das personagens ou do narrador diante do insólito. Ele é aceito e 

incorporado com naturalidade ao plano diegético, sem marcas de modalização distintiva”. 

Concluindo, apresenta o que considera como principal contribuição do discurso realista 

maravilhoso: 

 

O discurso realista-maravilhoso constrói um novo referente, para que se 

possa re-construir as versões históricas deixadas de lado ou encobertas, 

aquelas que não foram percebidas ou que não interessou serem desnudadas 

pelos sujeitos do discurso, via de regra, do discurso oficial, do discurso do 

poder. Desse modo, a narrativa realista maravilhoso permite, no nível da 

ficção, recuperar marcas perdidas ou esquecidas nas histórias de povos, de 

nações, de estados (GARCÍA, s/d. p. 18-19). 

 

 

 Entretanto, Monegal propõe que, nos textos de Borges, se encontram “luminosas 

intuições que podem ajudar a resolver o dilema que propõe, infrutuosamente, fórmulas como 

‘realismo mágico’ ou ‘o real maravilhoso americano’” (MONEGAL, 1980, p. 161). 
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Considerando o escritor argentino o responsável pelo uso da fórmula “Literatura Fantástica” 

na produção literária hispano-americana, o crítico declara a impossibilidade de encontrar-se 

em sua vasta obra crítica um trabalho sequer que sintetize suas ideias sobre o tema, 

acrescentando que “Esta atitude é bem característica de um escritor que prefere abordar os 

temas lateralmente e no qual a ironia é o recurso retórico favorito” (Id. Ibid. p. 160). No 

entanto, existem alguns textos de Borges – quase todos dos anos de 1930 e 40 – que 

constituem consulta indispensável para definir seu conceito de “literatura fantástica”. Segundo 

Monegal (loc. cit.), esses ensaios têm como propósito “preparar o terreno para a obra futura, 

abrir caminho, educar o leitor potencial”, caracterizando o que T. S. Eliot chamaria de “crítica 

de praticantes”. 

Os vocábulos que formam a expressão “Fantástico Latino-Americano” vinculam-se à 

idéia de Ricardo Piglia (1979) sobre a obra borgeana, devedora tanto da tradição familiar 

quanto da tradição literária: 

 

La escritura de Borges se construye en el movimiento de reconocerse en un linaje 

doble. Por un lado los antepasados familiares, ‘los mayores’, los fundadores, los 

guerreros, el linaje de sangre: ‘Esta vana madeja de calles que repiten los pretéritos 

nombres de mi sangre: Laprida, Cabrera, Soler, Suárez. Nombres en que retumban 

(ya secretas) las dianas, las repúblicas, los caballos y las mañanas, las fechas, las 

victorias, las muertes militares’. Por otro lado la investigación de los antepasados 

literarios, los precursores, los modelos, el reconocimiento de los nombres que 

organizan el linaje literario. ‘Todo lo que yo he escrito está en Poe, Stevenson, 

Wells, Chesterton y algún otro. La escritura de Borges reconstruye su estirpe y esa 

reconstrucción abre dos líneas conectadas formalmente sobre el modelo de las 

relaciones familiar. La coherencia de esa construcción es tal que no debemos ver ahí 

un secreto que la crítica tendría que descifrar, sino las marcas visibles de una 

interpretación ideológica que el mismo Borges se da para definir a la vez su lugar en 

la sociedad y su relación con la literatura (Id. Ibid. p. 3). 

 

  

Segundo Pampa Olga Arán (2000), em seu artigo “La rigurosa magia del fantástico 

borgeano”, entre cerca de 1929 e 1935, Borges elabora uma poética da narrativa ficcional, 

encontrada em sua maior parte nos ensaios “La poesía gauchesca” (1928), “La penúltima 

versión de la realidad” (1929), “La postulación de la realidad” (1931) e em alguns textos de 

Discusión (1932). Por sua vez, o estudo denominado  

 

‘El arte narrativo y la magia’ (1932) avanza en una definición que se 

condensa y generaliza en la figura del pensamiento mágico, que rige la 

causalidad de los acontecimientos, instalando una secreta armonía que 

desdeña ‘el desorden asiático del mundo real’ y en la que ‘todo episodio [...] 

es de proyección ulterior’  (luego insistirá en que ‘los pormenores 

profetizan’, esto es, todo detalle se vuelve indicio y correspondencia, huella 

de un secreto de revelación inminente). Este orden ‘lúcido y limitado’, que 

abomina tanto de las sintaxis deterministas como de las psicológicas y 
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despliega asociaciones surgidas de las palabras y no de las cosas, libera la 

literatura del avasallamiento de lo real empírico (ARÁN, 2000). 

  

 

Borges proferiu uma série de conferências sobre o Fantástico, as quais não foram 

publicadas por ele próprio, mas apenas editadas a partir de transcrições ou gravações: uma em 

Montevidéu (1949); duas em Tucumán no mesmo ano; uma em Rosário (1950); uma em 

Madri (1963) e outra em Gotemburgo (1964). Outras conferências seriam publicadas na 

íntegra, sendo elas: a de Buenos Aires (1967) e Toronto (1968). A conferência “La literatura 

fantástica”, pronunciada em 2 de setembro de 1949, na capital uruguaia, foi resumida no 

jornal El País, no mesmo ano, por Carlos Alberto Passos (1949).  

Emir Rodríguez Monegal também assistiu à palestra de Borges, e a comparou com os 

textos  “El arte narrativo y la magia” e o prólogo à obra literária La invención de Morel, de 

Bioy Casares, em seu artigo “Jorge Luis Borges y la literatura fantástica” (MONEGAL, 1949, 

p. 448-454). O crítico examina os procedimentos fixados por Borges como próprios à 

literatura fantástica, afirmando que poderão resumir-se em uns poucos, a saber: “(1) a obra de 

arte dentro da mesma obra; (2) a contaminação da realidade pelo sonho; (3) “o duplo”; (4) “a 

viagem no tempo” (MONEGAL, 1980, p. 176). 

Passos elenca os três primeiros, mas diverge quanto ao quarto que, a seu ver, em lugar 

da viagem no tempo, seria a invisibilidade. Para Monegal, no entanto, esse aspecto merece 

especial atenção pelo fato de demonstrar que  

 

a literatura fantástica vale-se de ficções não para evadir-se da realidade, mas 

para expressar uma visão mais profunda e complexa da realidade. Toda essa 

literatura destina-se mais a oferecer metáforas da realidade – por meio das 

quais o escritor quer transcender a observações pedestres do realismo – do 

que evadir-se para um território gratuito. Daí não poder valer qualquer 

ficção irresponsável; daí que a literatura fantástica requeira mais lucidez e 

rigor, mais autêntica exigência de estilo que a mera imitação da realidade 

cotidiana. Esta sim pode abundar em incoerências, em arbitrariedade, em 

irresponsabilidade (MONEGAL, 1980, p. 179). 

 

 

 Na conferência ministrada em Rosário, Borges acrescentaria outros quatro temas à 

compreensão da literatura fantástica: (5) onipotência; (6) ações paralelas; (7) metamorfoses; 

(8) presença de fantasmas. Nas conferências seguintes, realizadas em Gotemburgo, Buenos 

Aires e Toronto, o escritor argentino oscila 

 

entre las palabras tema, medio, procedimiento y esquema como 

denominación de las categorías alrededor de las cuales desarrolla sus 

ejemplos. En la conferencia de Buenos Aires, utiliza exclusivamente tema. 
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En la de Toronto, utiliza una cantidad de términos: types, common source, 

common subject, idea, motif, pattern, elements y field. En Gotemburgo, 

explora cinco temas; en Buenos Aires, siete; y en Toronto, ocho; y en ningún 

caso, en el mismo orden. Además, en Toronto, vuelve a temas ya expuestos 

con nuevos ejemplos al final de la conferencia. (SVENSSON, s/d).  

 

 

Entre os quatro temas abordados na primeira conferência, de Montevidéu, a 

publicação de Toronto elide o tema da ficção dentro da ficção, mas ainda contempla: (4) o 

presságio; (5) as causas e os efeitos; (6) as histórias de fantasmas ou deuses; (7) a 

transformação; (8) os espelhos. Alguns desses procedimentos serão posteriormente 

apresentados pelo crítico uruguaio Lauro Marauda (2010) como elementos característicos da 

literatura fantástica presentes nas narrativas ficcionais latino-americanas tanto do século XX 

quanto deste século XXI. 

Poucos foram capazes de compreender que Jorge Luis Borges, refletindo sobre a 

problemática da narrativa contemporânea, propunha a abordagem das possibilidades de uma 

literatura futura. Ele foi pouco compreendido em sua época, já que não se podia contar com 

uma crítica eficaz para as literaturas hispano-americanas, ficando seus ensinamentos apenas 

para um pequeno grupo de discípulos. Isso levaria os escritores do novo romance latino-

americano a seguirem o que Monegal chamaria de “pistas falsas”, como o “Realismo-mágico” 

e o “Real Maravilhoso americano”.  

Dentre alguns escritores que se debruçaram sobre a obra borgeana, procurando melhor 

absorver suas “geniais intuições”, citamos Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Juan 

Carlos Onetti, Júlio Cortázar e outros poucos. Partindo da margem, Borges desloca sua teoria 

a partir da ressignificação das tradições centrais européias, atribuindo-lhe uma percepção 

específica. Em seu estudo “Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco 

dificultades)”, Ricardo Piglia (2001, p. 2) defende que, às vezes, existe certa 

vantagem em não estar no centro, pois assim é possível “Mirar las cosas desde un 

lugar levemente marginal”. 

Borges também absorve, questiona e seleciona suas leituras e vivências 

como uma espécie de criterioso “decantamento”, deslocando a própria concepção 

de Fantástico para que seu trabalho busque tudo aquilo que ficou de fora da teoria 

concepção do passado, como há de modificar o futuro. É considerando seus aportes 

teóricos que ingressaremos na seção analítica do presente estudo, começando por 

considerar o procedimento fantástico do cruzamento entre os planos onírico e real 
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no conto borgeano denominado “Las ruinas circulares”, e publicado na coletânea 

Ficciones (1941). 
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2  O FANTÁSTICO MUNDO DE BORGES 

   

Ninguém melhor que Borges mereceria, com maior justiça, dentre os 
ficcionistas da busca, o título do Grande Inquiridor da literatura 
contemporânea. Essa característica já lhe confere em síntese conformação 
insólita. 
 

Lenira Marques Covizzi, 

O insólito em Guimarães Rosa e Borges. 
 

 
   

2.1  PLATÃO, PRECURSOR DE BORGES NAS RUÍNAS CIRCULARES 

 

Cuando los relojes de la media noche prodiguen 
un tiempo generoso, 
iré más lejos que los bogavantes de Ulises 
a la región del sueño, inaccesible 
a la memoria humana. 
De esa región inmersa rescato restos 
que no acabo de comprender: 
hierbas de sencilla botánica, 
animales algo diversos, 
diálogos con los muertos, 
rostros que realmente son máscaras, 
palabras de lenguajes muy antiguos 
y a veces un horror incomparable 
al que nos puede dar el día. 
Seré todos o nadie. Seré el otro 
que sin saberlo soy, el que ha mirado 
ese otro sueño, mi vigilia. La juzga, 
resignado y sonriente. 
 

Jorge Luis Borges,  

El sueño. 

 

 O texto usado aqui como epígrafe foi extraído do livro de poemas La rosa 

profunda, obra literária datada de 1975. Seu tema “El sueño”, assim como seus 

versos, refletem sobre o misterioso universo dos sonhos, lugar muito frequentado 

por Jorge Luis Borges, um exímio sonhador. Em seus sonhos, traduzidos em 

palavras, sempre habitaram desde amigos próximos - como o escritor Adolfo Bioy 

Casares - escritores distantes no tempo e no espaço, a exemplo de Cervantes, 
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Góngora, Franz Kafka, James Joyce, William Faulkner; filósofos, como Aristóteles, 

Descartes, Schopenhauer e tantos outros.  

O escritor argentino sonhou histórias invisíveis e, buscando torná-las 

possíveis, usou como título de alguns de seus incontáveis textos espaços físicos 

onde seus sonhos se tornariam reais: “Atenas”, “A Francia”, “México”, “El Perú”, “De 

la diversa Andalucía”, “Un sueño en Alemania”. Quando criança, um entre tantos 

animais que habitavam o jardim zoológico de Buenos Aires despertava-lhe especial 

atenção - o tigre – animal freqüente em toda a sua obra: “El tigre”, “El oro de los 

tigres”, “Las islas del tigre”, “Mi último tigre”. Em sua obra, La expresión de la 

irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges y otros ensayos, Ana María Barrenechea 

afirma que: 

  

En la India milenaria, en el México cruel de la conquista, en su 
Buenos Aires, Borges construye fantasías poéticas y alucinantes que 
renuevan la literatura de imaginación de nuestra lengua, para 
expresar la condición del hombre perdido en un universo caótico y 
angustiado por el fluir temporal (BARRENECHEA, 1957, p. 18). 
 
 

A presença dos sonhos nos textos literários de Borges revela a natureza 

onírica que permeia o imaginário do autor: “El sueño”, “Un sueño”, “Todos los 

ayeres, un sueño”, “Alguien sueña”, “Alguien soñará”, são alguns dos textos que 

fazem referência a esse universo inconsciente e instável. Porque Borges nos ensina 

que o homem, em sua existência, necessita experenciar “El encuentro en un sueño”. 

Dentre os muitos textos borgeanos, em prosa e verso, que apontam para a insólita 

representação dos sonhos, a narrativa intitulada “Las ruinas circulares” merece, 

aqui, especial atenção por proporcionar aos leitores uma reflexão sobre a sua 

própria existência neste universo, que é tão onírico quanto real. “En ese ámbito se 

mueven seres que oscilan de uno a otro polo. Unos actúan dentro de lo concreto, se 

atraen en sus luchas humanas y sólo al final descubren su condición de sombras o 

de autómatas” (Id. Ibid. p. 18).  

O conto integra a obra Ficciones, mais precisamente, a primeira parte do livro, 

intitulada “El jardín de senderos que se bifurcan”, de 1941. Ficciones representa um 

marco importante na difusão da literatura argentina, tornando seu autor, Jorge Luis 

Borges, mundialmente conhecido, tendo-lhe conferido o Premio Formentor. A 

história aqui apontada aborda uma realidade edificada a partir do sonho de uma de 
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suas personagens. Trata-se de um mago - protagonista dos fatos - que tem como 

missão criar um homem e trazê-lo à realidade a partir do próprio sonho: "El propósito 

que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: 

quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad" (BORGES, 2005, 

p. 57).  

Esse projeto “mágico” só foi logrado depois de fracassadas tentativas e no 

decorrer de dias e noites de sono profundo e sonhos induzidos, afinal, o mago 

“sabía que su inmediata obligación era el sueño” (Id. Ibid. p. 57). A narrativa conduz 

o leitor a deparar-se com uma realidade “sonhada”, provocando-lhe, assim, a 

hesitação responsável pela presença do Insólito: “realidade ou sonho?”, “verdade ou 

ilusão?”.  Tal indagação é feita por Todorov, quando nos convida a percorrer os 

caminhos que conduzem ao âmago do Fantástico. Traduzido como “a hesitação 

experimentada por um ser que não conhece as leis naturais, diante de um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1970, p. 148), o 

Fantástico surge da integração resultante entre o leitor e o mundo das personagens.  

 Em “Las ruinas circulares”, o leitor é de imediato seduzido pela forma 

ambígua como o narrador apresenta o protagonista da história, o que lhe provoca 

dúvidas e muita curiosidade: sua chegada não é advertida, porém, de repente, 

ninguém ignora sua presença. As informações sobre sua origem são vagas, mas a 

identificação do seu idioma “zend” atribui-lhe um caráter distante e ao mesmo 

tempo, exótico; além do mais, o mago dorme por vontade própria e não por 

necessidade natural.  

 É essa “apropriação de um mundo inesperado”, resultante do rompimento 

com as expectativas do leitor, que lhe conduz às reflexões necessárias para um total 

envolvimento com o “real sonhado”. Afinal, trata-se de “realidade” ou “sonho”?; os 

fatos apresentados são constituídos de “verdade” ou “ilusão”? O Insólito ocorre 

nessa incerteza e são esses pares que conduzem os passos do leitor pelos 

interstícios da narrativa, direcionando-o ora por um caminho, ora por outro, como a 

percorrer o labirinto da própria existência humana, ideia tão comum numa obra em 

que “La memoria y la biblioteca representam las propiedades a partir de las cuales 

se escribe, pero esos dos espacios de acumulación son, a la vez, el lugar mismo de 

la ficción en Borges” (PIGLIA, 1979, p. 5). 

Em seu estudo “O insólito na recepção da narrativa”, Marcelo Oliveira sugere 

que é preciso questionar sobre a natureza do conceito de “insólito” para assim 
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repensar a noção de “comum”, “corriqueiro”, “regular”, “normal” e “correto” que lhe 

servem de contraste. Pela necessidade de defini-lo, Flávio García e Adilson da Silva 

Júnior assim o apresentam: 

 

Entende-se por insólito tudo aquilo que quebra as expectativas do 
leitor tendo por referência sua realidade experienciada; aquilo que 
foge à ordem e à lógica do senso comum vigente. O insólito é 
marcado por ser algo não habitual e extraordinário, podendo ter sua 
origem em acontecimentos sobrenaturais ou eventos aparentemente 
inverossímeis. Eventos que, por fim, ‘surpreendem ou decepcionam 
o senso comum’ (GARCÍA, 2007, p. 19).  
 
O insólito é um marcante traço da Literatura, embasando os gêneros 
Fantástico, Maravilhoso, Realismo-Maravilhoso, Estranho, Absurdo e 
outros derivados dessa linha de ‘fuga da realidade referencial’ que 
transmitem a totalidade ou a parcialidade dos acontecimentos (SILVA 
JÚNIOR, 2008, p. 16). 
 
 

 É possível conceber o Insólito como a presença do inusitado na narrativa, 

como um elemento que rompe a estabilidade do narrado, transgride as leis da 

naturalidade aparente para, assim, promover a aproximação entre o texto e o leitor, 

que se vê obrigado a seguir as vias de uma interpretação plausível para os fatos que 

lhe são apresentados. Marcelo de Oliveira Pinto (2008) busca questionar as relações 

estabelecidas entre o Insólito e a recepção da narrativa, objetivando sugerir 

caminhos de investigação que priorizem o processo de recepção dos textos 

literários, bem como suas respectivas implicações.  

 Ainda com relação à narrativa, acentua a redescoberta do narrar como um 

elemento fundamental para a natureza e as condições da própria existência 

humana, segundo as visões de Mikhail Bakthin (1981), Zigmunt Bauman (1986) e 

outros críticos. Dessa forma, as narrativas são concebidas como observações 

linguísticas, já que “Os seres humanos se identificam e se percebem como parte de 

uma sociedade no evento da linguagem, e fazer parte desta coordenação de ações 

nos possibilitam descrever, imaginar ou relatar sem nenhum limite” (OLIVEIRA 

PINTO, 2008, p. 32). 

 O ficcional torna-se produto de uma decisão estabelecida por um acordo 

social de “crença e descrença” que, segundo Oliveira Pinto, é anterior ao processo 

de leitura. Logo, o sentido construído torna-se parte do processo de recepção da 



- 48 - 

 

 

narrativa. O leitor, sobretudo o leitor implícito, é responsável por atender às 

expectativas do texto, podendo, inclusive, contradizê-las. 

 Em “Las ruinas circulares”, a presença do Insólito é freqüente, dá-se repetidas 

vezes na narrativa e em diferentes momentos. O sobrenatural é o elemento 

responsável pela desestabilização da ordem e da naturalidade, ao tempo em que 

provoca no leitor uma identificação com o protagonista da história, causando-lhe 

surpresa. Logo no princípio da narração, o mago - apresentado inicialmente como “el 

hombre taciturno” – navega numa canoa de bambu pelo “lodo sagrado”, uma 

espécie de rio que o conduziria ao templo do Deus Fogo. Durante a viagem, ocorre o 

primeiro acontecimento inexplicável: 

 

Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin 
apartar (probablemente, sin sentir) las cortaderas que le dilaceraban 
las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto 
circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez 
el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo 
que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha 
profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero 
se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin 
asombro que las heridas habían cicatrizado; cerró los ojos pálidos y 
durmió, no por flaqueza de la carne sino por determinación de la 
voluntad (BORGES, 2005, p. 56-57).  
 
 

 Observa-se que o mago navega pelas encostas da ribeira sem afastar – e 

talvez sem sentir - as espadanas que lhe dilaceravam as carnes, arrastando-se 

ensaguentado até o templo onde dormiu e percebeu, ao acordar, que as feridas 

haviam cicatrizado. Convém ressaltar que foi “sem assombro” que o homem 

observou a cicatrização das feridas enquanto dormia. A indiferença demonstrada 

pela personagem conduz a narrativa pelas vias do Fantástico e, ao mesmo tempo, 

induz o leitor a aceitar os fatos com certa naturalidade.  

  O homem volta imediatamente a sonhar, afinal, não podia esquecer de seu 

propósito em estar ali, nas ruínas de pedra, templo de “dioses incendiados y 

muertos”. Lugar também propicio por estar perto de lavradores que lhe deixavam, 

enquanto dormia, o arroz e as frutas necessários para suprir suas necessidades 

frugais. Afinal, seu corpo deveria estar pronto para a incansável tarefa de dormir e 

sonhar. 

 Os primeiros sonhos eram “caóticos”; os que se seguiram, de natureza 

“dialética”. Sonhou com alunos taciturnos aos quais ditava lições de anatomia, 
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cosmografia e magia em um anfiteatro circular que era o próprio templo incendiado 

do Deus Fogo. Em seu sonho, uma forma de realidade se instaura de modo tão 

nítido e preciso quanto a realidade anterior ao sonho:  

 

El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de 
sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba 
en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma 
que mereciera participar en el universo (BORGES, 2005, p. 58).  

  
 
 Os alunos que lhe seguiam, em sonho, aceitavam com certa passividade seus 

ensinamentos. Logo, o mago desistiu daquele colégio ilusório e dedicou-se a um só 

aluno. Após algumas poucas lições, o mestre muito se alegrou com o progresso do 

jovem mancebo. Porém, um despertar de súbito fez o mago compreender que não 

havia sonhado - o que lhe provocou uma lúcida insônia - momento que nos remete 

ao romance de Gabriel García Márquez, Cien años de Soledad, quando a sociedade 

de Macondo é tomada pela insônia como uma grande enfermidade. “Macondo es un 

lugar que contiene todos los lugares” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2007, p. IX),8 

logo, contem o místico templo do Deus Fogo, o criador e a criatura, o real e o sonho, 

pois na obra do escritor colombiano “aparece ante nuestros ojos todo un mundo” (Id. 

ibid. p. X).  

 O mundo criado por Márquez assemelha-se à ideia do universo infinito de 

Borges, ao mundo de aventuras do Quijote de Miguel de Cervantes e a todo o 

universo da ficção hispano-americana. Em “Para darle nombre a América”, texto de 

Carlos Fuentes que integra a edição comemorativa da obra de Gabriel García 

Márquez, o escritor mexicano compara Cien años de soledad à obra de Miguel de 

Cervantes: 

 

He leído el Quijote americano, un Quijote capturado entre las montañas y 
la selva, privado de llanuras, un Quijote enclaustrado que por eso debe 
inventar al mundo a partir de cuatro paredes derrumbadas. ¡Qué 
maravillhosa recreación del universo inventado y re-inventado! ¡Qué 
prodigiosa imagen cervantina de la exigencia convertida en discurso 
literario, en pasaje continuo e imperceptible de lo real a lo divino y a lo 
imaginario! (FUENTES, 2007, p. XXII-XXIII). 
 
 

                                                 
8 Texto de Apresentação da Edição Comemorativa de Cien años de soledad, publicada pela Real Academia 
Española e pela Asociación de Academias de la Lengua Española em 2007. 
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 A relação entre o real, o divino e o imaginário, de que fala Carlos Fuentes, é 

observável também em “Las ruínas circulares”, narrativa na qual o leitor, tomado por 

uma grande surpresa, questiona-se sobre o caráter de veracidade dos fatos que 

transitam entre a “realidade ficcional” e a “realidade sonhada”. Afinal, o sonho estava 

sendo narrado pelo mago quando esse percebeu, de súbito, que não havia sonhado. 

Considerando o caráter de irrelidade da arte, seguindo a visão de Borges, “a cena 

literária é, por definição, ficcional, e seu universo se constrói no imaginário. Só na 

arte a realidade adquire seu verdadeiro significado e nada pode parecer mais lógico 

do que partir dela para chegar à vida” (JOZEF, 1999, p. 196).  

 Ana María Barrenechea (1957, p. 19) defende que muitas das obras 

borgeanas “son casi el reinado de lo irreal”. É, pois, através da arte literária e pelas 

vias do modo fantástico que Borges parte da ficção para chegar à realidade. Para 

tanto, utiliza-se de imagens insólitas, inusitadas, inexplicáveis, procurando fundir 

realidade e sonho em uma mesma atmosfera, para que  

 

El lector va descubriendo la realidad total [...], a través de dos 
movimientos simultáneos y complementarios a que obliga la lectura: de lo 
real objetivo a lo real imaginario (y viceversa), y de lo particular a lo 
general (y viceversa). De este doble movimiento envolvente va surgiendo 
la totalidad, esa realidad que, como su modelo, consta de una cara real 
objetiva (lo histórico, lo social) y de otra subjetiva (lo real imaginario), 
aunque los términos de esta relación en la realidad ficticia inviertan los de 
la realidad real (LLOSA, 2007, p. XXX).  
 
 

  O exercício proposto pelo escritor peruano – que apresenta a busca do 

leitor por desvendar a realidade total da ficção – é sugerido para a compreensão dos 

Cien años de soledad, no entanto, encaixa-se perfeitamente na análise aqui 

proposta para a ficção narrativa borgeana. Segundo Mario Vargas Llosa, na “cara 

real objetiva”, encontram-se três níveis históricos da “realidad real”, a saber: o 

individual, o familiar e o coletivo. Por sua vez, na “cara real subjetiva”, apresentam-

se os diferentes planos do imaginário: o mítico-legendário, o milagroso, o fantástico 

e o mágico. Essa esfera é também denominada pelo autor de “real imaginário”. 

Dentre as modalidades constituintes do que Llosa caracteriza como real subjetivo 

e/ou imaginário, a modalidade fantástica, segundo Remo Ceserani (2006), antecipou 

as experimentações da literatura moderna:  
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por exemplo, a representação subjetiva do tempo, a fragmentação dos 
personagens unitários e coerentes, o lugar dado aos sonhos e visões. 
Alguns movimentos da vanguarda, como, por exemplo, o surrealismo 
(basta pensar em Breton, Buñel e Borges), levaram ao extremo alguns 
dos elementos já utilizados pelo fantástico: a linguagem dos sonhos, a 
escritura automática (CESERANI, 2006, p. 93). 
 
 

 O crítico italiano refere-se à linguagem dos sonhos como um dos elementos 

representativos do fantástico. A imagem do sonho é intensamente explorada pelo 

autor de Ficciones tanto em seus poemas quanto em sua prosa, pois é responsável 

por trazer ao homem importantes revelações. Em “Las ruinas circulares, as 

revelações ocorrem tanto na atmosfera onírica quanto na dificuldade de sonhar. E é 

na lucidez de sua insônia que o mago faz importante descoberta:  

 

Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y 
vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que 
puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del 
orden superior y del inferior: mucho más arduo que tejer una cuerda 
de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un 
fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que 
lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo 
(BORGES, 2005, p. 60). 
 

   
 Reafirma-se, pois, o aspecto fantástico, enquanto característica marcante do 

realismo borgeano, afinal, para o autor, “la literatura no es otra cosa que un sueño 

dirigido”. Esse sonho configura-se numa ideia de circularidade, já que o tempo em 

sua narrativa concretiza-se num exercício de eterno retorno, conduzindo o homem a 

uma solidão irremediável. “Prisioneiro do tempo que lhe impede de alcançar o 

absoluto, como em “El Alef”,9 o homem, diante do universo, se encontra só e isolado; 

está condenado a um contínuo interrogar-se sem esperança de encontrar a 

resposta” (JOZEF, 1971, p. 219-220). 

 Em “Las ruinas circulares”, a busca incansável por sonhar um homem e trazê-

lo à realidade pode justificar-se como a procura por uma companhia capaz de fazer 

o protagonista emergir do seu estado de solidão. Após muito empenho e a adoração 

de deuses planetários, o mago consegue, por fim, realizar sua árdua tarefa. “Soñó 

un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba ni hablaba ni podía 

                                                 
9 El Aleph constitui um livro de narrativas curtas de Jorge Luis Borges, publicado no ano de 1949 e contendo, 
entre outros, o conto que dá nome ao livro. Juntamente com Ficciones constitui o ápice da obra narrativa do 
escritor argentino. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
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abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido.” (BORGES, 2005, p. 

61). A criatura sonhada, moldada passo a passo, ganha forma para realizar o sonho 

maior. “En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no 

logra ponerse de pie; tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el 

Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado.” (BORGES, loc. cit.). 

 Observa-se que o narrador faz referência a uma figura bíblica, trata-se da 

imagem do Adão – primeiro ser a ser edificado pelo Criador – que representa seu 

primogênito, responsável por multiplicar a raça humana. O Adão das Sagradas 

Escrituras veio do pó, enquanto o Adão da narrativa borgeana foi edificado através 

do sonho de seu criador. Com isso, Borges concentra-se no que é essencial para 

sua poética narrativa: dar uma “forte aparência de veracidade, se não absoluta, 

capaz pelo menos de produzir essa espontânea suspensão da dúvida” (MONEGAL, 

1980, p. 164).  

 Recordemos que, ao examinar os procedimentos da literatura fantástica, 

Borges apresenta “a contaminação da realidade pelo sonho” como um de seus 

principais procedimentos narrativos. Nesse caso, Monegal (1980) chama a atenção 

para o fato de que os “procedimentos” aos quais Borges se refere podem tratar-se 

tanto de “temas” quanto de “formas” narrativas. Em ambos os casos, é preciso 

analisar a causalidade para compreendê-los: 

 
Se a causalidade de um relato é mimética, tanto a viagem no tempo como 
o duplo são literalmente impossíveis e somente podem ser explicados 
pela alucinação ou o maravilhoso. Mas se existe uma causalidade 
mágica, então essa impossibilidade desaparece [...] Em ambos os casos, 
Borges pretende examinar como funciona a realidade narrativa: isto é, 
que tipo de causalidade a rege (MONEGAL, 1980, p. 176-177).  

 
 
 Em “Las ruinas circulares”, confirma-se o procedimento borgeano da 

contaminação da realidade pelo sonho - essa matéria “incoerente e vertiginosa” – 

através da qual o mago edifica o Adão, a tão sonhada alma que merecera participar 

do universo. No entanto, uma nova angústia tomava o coração do criador: não 

conseguia fazer despertar do sono profundo sua criatura. E assim, mais uma vez o 

Fantástico se manifesta na narrativa, quando o mago resolve pedir ajuda ao Deus 

Fogo que, por sua vez, se apresenta sob formas múltiplas: um tigre, um touro, uma 

rosa, a tempestade, revelando, assim:  
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que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y 
otros iguales) le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente 
animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, 
excepto el Fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de 
carne y hueso […] En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se 
despertó (BORGES, 2005, p. 62). 

 
 

 É, pois, com a ajuda do Deus Fogo que a estátua sonhada ganha vida e o 

criador vê despertar sua criatura. Nesse caso, poderíamos intuir que, sendo a 

criatura sonhada uma cópia da cópia (seu criador), resultaria na representação do 

simulacro, segundo a visão Platônica.10 Gilles Deleuze (2000), em seu estudo 

“Platão e o simulacro”, propõe a reversão do platonismo enfatizando que a função 

do simulacro é subverter a hierarquia: modelo, cópia e simulacro. Para o autor, tudo 

é simulacro, representação, sombras. E é através da existência do simulacro que se 

podemos refletir sobre a legitimidade do original (modelo) e da cópia. Para Deleuze, 

se consideramos o simulacro uma cópia de cópia, “um ícone infinitamente degradado, 

uma semelhança infinitamente afrouxada, passamos à margem do essencial: a 

diferença de natureza entre o simulacro e cópia, o aspecto pelo qual formam as duas 

metades de uma divisão” (DELEUZE, 2000, p. 5). O autor defende, ainda, que: 

 

A cópia é uma imagem dotada de semelhança, o simulacro, uma imagem 
sem semelhança. O catecismo, tão inspirado no platonismo, familiarizou-
nos com esta noção: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, 
mas, pelo pecado, o homem perdeu a semelhança embora conservasse a 
imagem. Tornamo-nos simulacros, perdemos a existência moral para 
entrarmos na existência estética (DELEUZE, loc. cit). 

 
 

Assim, no conto analisado, quando a criatura sonhada ganha vida, torna-se 

simulacro e perde a semelhança com o criador, restando-lhe apenas a conservação 

da imagem. Mais uma vez, as linhas tênues que separam a realidade do sonho se 

mesclam e confundem, produzindo a hesitação necessária para tornar o leitor 

prisioneiro da ação narrativa, já que aumenta sua necessidade de buscar respostas 

para os fatos narrados e/ou sonhados. “O sonho tem um conteúdo manifesto”, 

afirma Ivete Lara Camargos Walty. Para a autora, a história do sonho e suas 

significações possuem conteúdo latente. “É como se fosse uma estória dentro da 

                                                 
10 O mundo, para Platão, tinha três graus: o modelo (reino das ideias e da verdade absoluta), a cópia (mundo 
em que vivemos, espaço no qual as coisas concretizam as ideias) e o simulacro (a cópia da cópia, considerada 
imitação perigosa e inútil).   
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outra, aliás, como todas as linguagens humanas, pois apresenta vazios que podem 

ser preenchidos pelos seus receptores” (WALTY, 1999, p. 59).  

O ficcional torna-se produto de uma decisão estabelecida por um acordo 

social de “crença e descrença” que, segundo Marcelo Oliveira Pinto (2008), “é 

anterior ao processo de leitura”. Logo, o sentido construído torna-se parte do 

processo de recepção da narrativa. E o leitor é responsável por atender às 

expectativas do texto, podendo, inclusive, contradizê-las:  

  

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem 
pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a 
plenitude da sua condição, e em que, transformando-se 
imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de 
si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser 
autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si 
mesmo e de objetivar a sua própria situação (CANDIDO, 1972, p. 
48). 

 
 
 Reportando-nos à concepção de Cândido, percebemos a importância do texto 

ficcional para o processo de libertação do ser humano que ao colocar-se diante de 

uma realidade criada, a ficção, é convidado a questionar-se sobre sua própria 

realidade. Exercício semelhante, mas de ordem inversa, ocorre no conto de Borges, 

quando a realidade ficcional conduz o homem a refletir sobre uma possível 

ficcionalidade da existência humana. Afinal, “Não seria, pois, a existência da ficção 

que nos permitiria por em causa a realidade tal como nós a percebemos?” (WALTY, 

1985, p. 28). 

Por sua vez, no estudo monográfico “A realidade não existe: os realismos 

irrealistas na literatura brasileira contemporânea” o professor Alcmeno Bastos (s/d) 

sustenta, a partir da leitura de José Paulo Paes, que “o lógico e o absurdo, o racional 

e o irracional, o real e o alegórico se amalgamam intimamente”, obrigando o leitor a 

mudar radicalmente sua experiência decodificadora, pois agora lhe cabe, “ao invés 

de ler o texto a partir do mundo”, “ler o mundo a partir do texto”. É o convite que faz 

Borges a todo o momento, em cada texto seu: ler a vida a partir da literatura e 

perceber que há mais ficção habitando o que concebemos como “real” do que sonha 

nossa vã filosofia. 

 Em “Las ruinas circulares”, a dicotomia sonho x realidade permeia toda a 

narrativa, o que permite estabelecer um paralelo com “A alegoria da caverna” de 
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Platão. Na narrativa borgeana, observa-se que, após despertar sua criatura e trazê-

la à realidade, o mago necessita separar-se de seu “amado filho”. Nesse instante, 

recorda que apenas as criaturas que compõem o orbe e o fogo sabiam ser o filho, 

um fantasma. Assim, hesitou com muita aflição a possibilidade de que o mesmo 

viesse a descobrir-se enquanto mero “simulacro”, ou seja, cópia de uma cópia, fruto 

da idealização do modelo (presente apenas no mundo das ideias). “No ser un 

hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre! que humillación incomparable, 

qué vértigo!” (BORGES, 2005, p. 64). Como em Platão, o simulacro - representado 

na narrativa pela criatura sonhada pelo mago – tem um sentido negativo, visto que 

se concretiza pela imitação da cópia. Para o filósofo grego, o sentido das coisas está 

no mundo das ideias, que é a única forma de o homem libertar-se de seus grilhões 

para alcançar a verdade.  

Exercício semelhante ocorre no final da narrativa borgeana quando o mago é 

surpreendido por grande ironia: um incêndio destrói as ruínas do santuário do Deus 

Fogo, o que o leva a pensar que a morte vem coroar sua velhice, absorvendo-o de 

seus trabalhos, quando, de repente:  

 

Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo 
acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con 
humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, 
que otro estaba soñándolo (BORGES, 2005, p. 65). 

 
 

Ao analisar a expressão da irrealidade em Borges, Barrenechea (1957, p. 

124-125) identifica em sua ficção marcas da eternidade platônica em oposição à 

eternidade cristã. Para a autora, enquanto a eternidade cristã “convierte a los 

hombres en autómatas que practican gestos prefijados”, a eternidade dos arquétipos 

platônicos “desempeña especialmente la función desrealizadora de convertir este 

mundo en una copia o espejo de un orden superior.” É o que ocorre em “Las ruinas 

circulares” quando a surpresa e a hesitação mais uma vez instauram o elemento 

fantástico na narrativa, tendo em vista que uma concepção inicial se desfaz no 

momento em que o que o ser que se esperava “criador” converte-se, também, em 

“criatura”.  

A “cópia” traduz-se, pois, em “simulacro”, provocando a reflexão humana. 

Afinal, somos também criaturas sonhadas e edificadas a partir de um suposto 

“modelo”. “É bom lembrar que o simulacro põe em dúvida a cópia e o modelo”, 
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adverte Walty (1999). Deleuze, por sua vez, defende que “o simulacro inclui em si o 

ponto de vista diferencial; o observador faz parte do próprio simulacro, que se 

transforma e se deforma com seu ponto de vista” (DELEUZE, 2000, p. 6) e questiona: 

 
E é preciso distinguir, sem dúvida, todo um conjunto de graus, toda uma 
hierarquia, nesta participação eletiva: não haveria um possuidor em 
terceiro lugar, em quarto etc., até o infinito de uma degradação, até 
àquele que não possui mais do que um simulacro, uma miragem, ele 
próprio miragem e simulacro? (Id. Ibid. p. 3). 
 
 

No conto de Borges, assim como em “A alegoria da caverna” de Platão, o 

mago liberta-se da escuridão que o aprisionava ao deparar-se com a luz, 

representativa da verdade. O que lhe parecia realidade, anteriormente, converte-se 

em sombras, tendo em vista que sua anterior condição lhe impedisse de enxergar a 

verdade. N’A República (livro VII), Sócrates declara em seu diálogo com Glauco:  

 

Vejamos agora o que aconteceria, se se livrassem a um tempo das 
cadeias e do erro em que laboravam. Imaginemos um destes cativos 
desatado, obrigado a levantar-se de repente, a volver a cabeça, a andar, 
a olhar firmemente para a luz. Não poderia fazer tudo isso sem grande 
pena; a luz, sobre ser-lhe dolorosa, o deslumbraria, impedindo-lhe de 
discernir os objetos cuja sombra antes via.  
Que te parece agora que ele responderia a quem lhe dissesse que até 
então só havia visto fantasmas, porém que agora, mais perto da realidade 
e voltado para objetos mais reais, via com mais perfeição? Supõe agora 
que, apontando-lhe alguém as figuras que lhes desfilavam ante os olhos, 
o obrigasse a dizer o que eram. Não te parece que, na sua grande 
confusão, se persuadiria de que o que antes via era mais real e 
verdadeiro que os objetos ora contemplados? (PLATÃO, 1994, p. 264).  
 
 

Outra preocupação borgeana que se torna evidente na narrativa em estudo é 

a preocupação do autor diante da multiplicação dos seres – seja através da cópula 

ou através dos simulacros – que, segundo Monegal, se identifica tanto na essência 

de sua obra quanto no centro de sua personalidade. Basta lembrarmos que o 

escritor não teve filhos e no conto que inaugura Ficciones, sob o título de “Tlön, 

Uqbar, Orbis Tertius”, projetado em sua personagem, declara ao amigo e 

colaborador, Adolfo Bioy Casares, seu repúdio aos espelhos e à cópula, por 

reproduzirem a espécie humana: 

 

Este escritor que quis negar o tempo, a personalidade individual e 
até a invenção poética, terminou por negar explicitamente o que 
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está no centro destas negações: a paternidade. Na sua mitologia 
pessoal não são apenas os homens os que foram sonhados por 
Deus, mas o próprio Deus, pai de todos os homens, talvez seja fruto 
de um sonho. Mas o sonho, como o Golem, como o espelho, como a 
cópula, é também um simulacro (MONEGAL, 1987, p. 107). 
 
 

Logo, a ideia do crítico uruguaio nos conduz a Jacques Derrida, em A 

farmácia de Platão, estudo que toma como ponto de partida o Diálogo do Fedro, a 

fim de promover importante reflexão sobre a pertinência ou impertinência da escrita. 

O que interessa nesse trabalho é a necessidade platônica de “adequar sua narrativa 

a leis de estrutura”. Para Derrida (1997, p. 32), as leis mais gerais “que articulam e 

comandam as oposições fala/escritura, vida/morte, pai/filho, mestre/servidor, 

primeiro/segundo, filho legítimo/órfão bastardo, alma/corpo, dentro/fora, bem/mal, 

seriedade/jogo, dia/noite, sol/lua etc.,” dominam de igual forma, e de acordo com as 

mesmas configurações, “as mitologias egípcia, babilônica e assíria”.  

Devemos observar, sobretudo, os pares dicotômicos vida/morte, pai/filho, 

alma/corpo. Na narrativa borgeana, esses pares servem para colocar em jogo a 

relação entre realidade/ficção, vida/obra, mundo sensível/supra-sensível, 

criador/criatura, fazendo-nos mais uma vez refletir sobre a condição humana, tão 

insólita quanto a ficção de Borges, levando-nos crer, através de Derrida (1997, p. 

124) que tudo seja “talvez um vestígio, um sonho, um fragmento de sonho, um eco 

da noite... esse outro teatro, esses golpes de fora”. Para Barrenechea, o mundo 

demasiadamente real é também carente de sentido, o que levaria o escritor 

argentino a criar outro mundo de coerentes fantasmagorias. Para tanto, diversificava 

em temáticas e/ou planos de escritura ficcional: “Plano de la vida, plano de la ficción 

literaria, plano del sueño, plano de la alucinación, plano de lo sobrenatural y divino 

implicados hasta que al fin nos preguntemos sobre nuestra propia condición de 

seres reales o de sombras” (1957, p. 39). É dessa forma que Borges cria, através de 

sua ficção, outras realidades capazes de promover no leitor dúvidas e incertezas 

sobre a sua própria realidade aparente. 

Assim, Jorge Luis Borges ficou conhecido pelos argentinos como “El tejedor 

de sueños”. Seu poema “El sueño”, que serve como epígrafe para este subcapítulo, 

reflete sobre a imagem do sonho como uma inacessível região da memória humana, 

na qual o inusitado pode tornar-se real, provocando surpresa e hesitação. Logo, 

traduz-se em importante símbolo para a literatura de caráter fantástico. Em “Las 
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ruinas circulares” o mago segue o propósito de sonhar até conseguir tornar seu 

sonho realidade. Podemos, pois, tomá-lo como metáfora do autor que, enquanto 

instância criadora, sonha em trazer à vida sua criatura, ou seja, a obra literária. 

 

 

3.2  DE MENARD A CERVANTES: DUPLOS E FICÇÕES NO TEMPO DA LEITURA 

 

[…] fundir en una unidad narrativas, situaciones o datos que ocurran en 
tiempo y/o espacio diferentes o que son de naturaleza distinta, para que 
esas realidades se enriquezcan mutuamente, modificándose, fundiéndose 
en una nueva realidad, distinta de la simple suma de sus partes. 
 

Mario Vargas Llosa, 

 Historia de un deicidio. 

 

 

“Antes que nada, Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes, 

es una imagen: la de un hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacrónica 

y tan esquelético como su caballo, que, acompañado por un campesino basto y 

gordinflón montado en un asno, que hace las veces de escudero, recorre las llanuras 

de la Mancha, heladas en invierno y candentes en verano, en busca de aventuras 

(LLOSA, 2004, p. 13). A imagem do Quijote, apresentada por Mario Vargas Llosa, 

coincide com a imagem já universalmente cristalizada (ou internalizada?) pelos 

incontáveis leitores cervantinos de diferentes épocas e lugares. Trata-se da imagem 

do cavaleiro andante, sobre seu cavalo esquelético, seguido por seu fiel escudeiro, 

Sancho Panza. Montado em um pequeno asno, Sancho representa sempre uma 

imagem menor que a do seu amo – para não confundir-lhe o brilho do herói das 

grandes batalhas. Tal imagem é facilmente decifrável como a fiel representação do 

Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.  

 Para Llosa, “Lo anima un designio enloquecido: resucitar el tiempo eclipsado 

siglos atrás (y que, por lo demás, nunca existió) de lo caballeros andantes” (LLOSA, 

loc. cit.). O escritor peruano afirma, ainda, que a literatura de cavalaria não é 

realista, tendo em vista que as delirantes aventuras narradas não refletem uma 

“realidade vivida”, 
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ella es una respuesta genuina, fantasiosa, cargada de ilusiones y anhelos 
y, sobre todo, de rechazo, a un mundo muy real en el que ocurría 
exactamente lo opuesto a ese quehacer ceremonioso y elegante, a esa 
representación en la que siempre triunfaba la justicia, y el delito y el mal 
merecían castigo y sanciones, en el que vivían, sumidos en la zozobra y 
la desesperación, quienes leían (o escuchaban leer en las tabernas y en 
las plazas) ávidamente las novelas de caballería (LLOSA, 2004, p. 14). 

 
 
O sonho de Miguel de Cervantes - concretizar em sua ficção as aventuras 

narradas nas novelas de cavalaria - representa o ensejo de muitos ficcionistas do 

século XX que, assim como o escritor espanhol, desejaram fazer a ficção sobrepujar 

a realidade – a qual não mais atendia a seus anseios literários. Por isso, são 

incontáveis os nomes dos que buscaram no romance cervantino uma inspiração 

para suas histórias, de forma que já não se pode conceber apenas um Quijote, e sim 

muitos, incontáveis Quijotes, surgidos a partir da leitura do Quijote de Cervantes. O 

próprio Borges “afirma revolucionariamente para seu tempo que o leitor escreve a 

obra” (MONEGAL, 1987, p. 16). 

 

Por eso a los nombres de los académicos españoles […] hay que unir – 
de don Andrés Bello, que sobre Cervantes cimentó su Gramática 
castellana destinada al uso de los americanos, a Ángel Rosenblat, y de 
Amado Alonso a Jorge Luis Borges – los de otros estudiosos y escritores 
americanos que han enriquecido la fecundidad del Quijote haciendo 
verdadero el viejo aserto de que el libro crece con su lectura (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, 2004, p. XXI). 
 
 

E é através da leitura feita pelo escritor Jorge Luis Borges do paradigmático 

romance espanhol que surge o conto “Pierre Menard, autor del Quijote”11. Trata-se 

da segunda narrativa de El jardin de senderos que se bifurcan, de 1941, que 

atualmente, constitui a primeira parte de Ficciones, obra significativa da literatura 

argentina. No prólogo, Borges afirma que a sétima narrativa, a levar o título do livro, 

El jardin de senderos que se bifurcan, é policial, enquanto as outras – deve-se incluir 

                                                 
11 Uns meses depois da morte do Pai, na noite de Natal de 1938, Borges teve um acidente que poderia ter sido 
fatal: ao subir correndo uma escada escura, se bateu contra o batente de uma janela aberta e recém-pintada. 
Apesar de um tratamento urgente, a ferida infeccionou e uma septicemia quase lhe custa a vida. Curado, 
Borges temeu que o choque e a febre lhe tivessem afetado as faculdades mentais. A leitura de um livro que 
havia mandado buscar em Londres antes do acidente [...] lhe permitiu saber que ainda era capaz de entender. 
A redação de um conto fantástico, “Pierre Menard, autor do Quixote”, lhe demonstrou que era capaz de 
inventar e de escrever. O acidente assume a forma simbólica de um suicídio (como ele, com sua vista curta, se 
atreveu a subir correndo uma escada escura?, é o que Borges nunca se perguntou) e de um renascimento: o 
Fênix renasce das cinzas da febre. A partir de 1939, Georgie será finalmente Borges: sua máscara real 
(MONEGAL, 1987, p. 26,27). 
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aqui “Las ruinas circulares” e “Pierre Menard, autor del Quijote” – seriam fantásticas. 

De acordo com o autor, na primeira dessas narrativas, “todo es irreal” (BORGES, 

2005, p. 11); na segunda delas “lo es el destino que su protagonista se impone. La  

nómina de escritos que le atribuyo no es demasiado divertida pero no es arbitraria” 

(Id. Ibid. p. 11-12), trata-se de “un diagrama de su historia mental…” (Id. Ibid. 12 ). 

Para o escritor argentino, 

 

a literatura fantástica se vale da ficção não para e evadir da realidade, 
como acreditam (ou fingem acreditar) seus detratores mais superficiais, 
mas para expressar uma visão mais complexa da realidade: uma visão 
que não se pode alcançar por meio do realismo crasso que se praticava 
na América Latina nos anos 30 e 40. Por isso mesmo, não é difícil 
encontrar nas suas ficções esse tema ‘humano’, subjacente, que segundo 
seus detratores estaria ausente por completo. (Uso ‘humano’, entre 
aspas, para sublinhar a ironia borgeana do epíteto.) Assim, ‘Pierre 
Menard, Autor do Quixote, como ‘A Biblioteca de Babel’ [...] demonstram 
de modo diverso a inutilidade de todo esforço de originalidade, a loucura 
da erudição de toda a crítica literária, da filosofia, da arte e até mesmo da 
religião (MONEGAL, 1987, p. 74). 

 
 
A narrativa aqui referenciada inicia-se com o protesto de um crítico ao 

perceber que o nome de uma importante obra do novelista simbolista, Pierre 

Menard, não consta em um catálogo. “Los amigos auténticos de Menard han visto 

con alarma ese catálogo y aun con cierta tristeza” (BORGES, 1995, p. 41), afirma o 

critico e narrador da história, que insiste em demonstrar sua indignação quanto à 

imperdoável omissão: “Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre 

los cipreses infaustos y ya el Error trata de empeñar su Memoria… Decididamente, 

una breve rectificación es inevitable (BORGES, loc. cit.). Nota-se que a palavra 

“Error” que significa “erro” em português, está grafada com letra maiúscula assim 

como o vocábulo “Memoria”, protestando que a gravidade da omissão – da 

inconclusa obra produzida pelo escritor de Nîmes - em tal catálogo é, no mínimo, um 

afronto à memória de Menard que recentemente partira para a eternidade.  

De maneira contrária à parte introdutória do conto de Borges, no Prólogo à 

primeira parte do Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, o 

narrador declara ao “desocupado leitor” que “sin juramento me podrás creer que 

quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más 

gallardo y más discreto que pudiera imaginarse” (CERVANTES, 2004, p. 7). Mais 

adiante, o narrador confessa que  “Sólo quisiera dártela monda y desnuda, sin el 
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ornato de prólogo, ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados 

sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse” 

(CERVANTES, 2004, p. 7-8). 

 Observa-se que o narrador recusa-se a apresentar, no prólogo ao romance, 

um modelo introdutório dos textos literários que teça elogios e busque catalogar as 

obras do autor para evidenciar, assim, sua produção literária. Mesmo porque, o 

narrador do Quijote não se apresenta como único em todos os seus episódios. Na 

terceira parte do romance, por exemplo, nos capítulos XV e XXII, Miguel de 

Cervantes também finge conceder a autoria da história narrada a um escritor 

“arábigo”, Cide Hamete Benengeli, que representa um desdobramento da identidade 

do autor. A esse respeito Pierre Brunel (2002, p. 282), em “A literatura como duplo”, 

argumenta que “A literatura tem a vocação de por em cena o duplo, invalidando o 

princípio de identidade: o que é uno é também múltiplo como o escritor sabe por 

experiência”.  

Buscando ocultar a própria identidade, Cervantes estabelece um jogo em que 

tanto a instância autoral quanto as instâncias narrativas do Quijote são 

ficcionalmente transferidas a um outro. Assim, no capítulo XV, “Donde se cuenta la 

desgraciada aventura que se topó don Quijote en topar con unos desalmados 

yangüeses”, podemos notar: 

 

Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como don Quijote se 
despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del 
pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque 
donde vieron que se había entrado la pastora Marcela, y, habiendo 
andado más de dos horas por él, buscándola por todas partes, sin poder 
hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de frasca hierba, junto del cual 
corría un arroyo apacible y fresco: tanto, que convidó y forzó a pasar allí 
las horas de la siesta, que rigurosamente comenzaba ya a entrar 
(CERVANTES, 2004, p.130). 

  
 

O mesmo acontece no capítulo XXII, que trata “De la libertad que dio don 

Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los lleban donde no quisieran 

ir”. Esse episódio, mais uma vez, reforça a presença de Cid Hamete no texto 

cervantino, assumindo tanto o papel de autor quanto o de narrador do relato: 

 
Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta 
gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después 
que entre el famoso don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su 
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escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo veinte y uno 
quedan referidas [Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo 
de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero], 
que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían 
hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena 
de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos (CERVANTES, 
2004, p. 199). 
 
 

Dessa forma, Cide Hamete, enquanto narrador cervantino, constitui uma 

simulação de autor (simulacro ou cópia da cópia). Enquanto instância autoral, Miguel 

de Cervantes cria e concede autonomia a um de seus narradores que, por sua vez, 

deve concretizar a narração dos episódios nos quais o eu (Cervantes) se 

metamorfoseia na figura do narrador, rompendo o princípio da identidade. Nessa 

perspectiva, “A cada nova transformação ele é ele próprio e mais um outro, 

experimentando as virtualidades que mais lhe fizeram falta – uma representação do 

escritor em sua relação com os personagens, ao mesmo tempo semelhantes a ele e 

diferentes” (BRUNEL, 2000, p. 282). Se Cid Hamete funciona como duplo de 

Cervantes no Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, Pierre Menard, por sua 

vez, funciona como duplo de Cervantes e Borges no conto “Pierre Menard, autor del 

Quijote”.  

Por outro lado, nessa narrativa borgeana, o narrador coloca em prática o 

exercício recusado pelo narrador do Quijote: exalta a obra de Menard para torná-la 

digna de inclusão em um valioso catálogo que consta do registro de importantes 

autores e suas respectivas obras. Serve de testemunho à obra desse autor a opinião 

da Baronesa de Bacourt e da Condesa de Bagnoregio, além de uma lista em ordem 

cronológica de toda a sua produção, apresentada pelo crítico. O arquivo particular 

do suposto escritor – “la obra visible de Menard” - consta de escritos de diferentes 

gêneros que vão desde a produção de sonetos simbolistas a monografias sobre 

temas diversos, artigos, traduções, rascunhos, análises das leis métricas essenciais 

da prosa francesa, prefácios, poemas e outros textos igualmente interessantes.  

 Porém, o maior êxito alcançado pelo escritor francês, recentemente falecido 

no conto em análise, foi ter conseguido escrever, no século XIX, os capítulos nono e 

trigésimo oitavo referentes à primeira parte do Quijote, além de um fragmento do 

capítulo vinte e dois. Realizando uma viagem no tempo, Menard buscou escrever 

capítulos idênticos aos escritos originalmente por Cervantes, palavra por palavra, 

vírgula por vírgula. Entretanto, não constituem uma cópia:  
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No quería componer otro Quijote – lo cual es fácil – sino el Quijote. 
Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del 
original; no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir 
unas páginas que coincidieron – palabra por palabra y línea por línea 
– con las de Miguel de Cervantes (BORGES, 1995, p. 47). 
 
 

  O próprio Miguel de Cervantes ensina ao leitor/escritor como lograr êxito com 

o exercício da “imitação”: “Sólo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que 

fuere escribiendo, que, cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se 

escribiere. Y pues esta vuestra escritura no mira a más que a deshacer la autoridad” 

(CERVANTES, 2004, p. 13). É o que busca fazer Menard com o seu Quijote: 

escrever uma obra perfeitamente fiel ao modelo conhecido, desfazendo-lhe a 

autoridade do escritor espanhol, depondo-lhe do trono de “autor do Quijote”. 

 Declarando não ter restado um rascunho sequer para testemunhar seu 

trabalho de anos, Menard apresenta o método que pensou, inicialmente, ser a 

melhor forma de obter êxito na sua difícil empreitada de escrever não outro, mas El 

Quijote: “Conocer bien el español, recuperar la fé católica, guerrear contra los moros 

o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser 

Miguel de Cervantes” (BORGES, 1995, p. 47). E desistiu dessa ideia inicial por 

considerá-la pouco interessante, afinal, 

 

Ser en el siglo veinte un novelista popular del siglo diecisiete le 
pareció una disminución. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar 
al Quijote le pareció menos arduo – por consiguiente, menos 
interesante – que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a 
través de las experiencias de Pierre Menard (Id. Ibid. p. 48). 

 
 

 “O mundo existe para chegar a um livro”, recorda Borges a declaração de 

Mallarmé em “Do culto aos livros”, texto que integra sua obra de ensaios Otras 

Inquisiciones (1952). Em “Pierre Menard, autor del Quijote” o livro tão almejado por 

Menard é o Quijote e o autor deveria alcançá-lo através das próprias experiências, 

primeiro enquanto leitor e, posteriormente, como escritor de uma obra que se 

tornaria seu mérito quase sagrado. “Um livro, qualquer livro, é para nós um objeto 

sagrado: já Cervantes, que talvez não escutasse tudo o que as pessoas diziam, lia 

até ‘os papéis rasgados das ruas’” (BORGES, 2000, p. 99). Miguel de Cervantes era 
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um profícuo leitor, seu personagem, Don Quijote, também o era. Pierre Menard, 

antes de ser autor do Quijote foi, também, seu fiel leitor.  

 

Assim, a literatura se converte para Borges na fabricação de um texto que 
é, realmente, um palimpsesto. Cada texto ‘original’ reenvia, por meio de 
alusões explícitas ou não, pela paródia, a citação ou a imitação, a outros 
textos. Cada texto é um campo magnético em que se encontram e 
dialogam outros textos. O leitor, ao exercer seu ofício de consumidor, 
‘recria’ o texto; quer dizer: redige-o mais uma vez, interpolando os textos 
(explícitos e implícitos) de sua própria experiência literária. Não existe 
original porque não existe origem. Tampouco existe texto definitivo, 
porque não existe fim (MONEGAL, 1987, p. 29).  
 
 

 Dessa forma, coloca-se em xeque o lugar autoral na medida em que o escritor 

Pierrre Menard, não sendo Cervantes, consegue escrever com perfeição inigualável 

uma obra idêntica ao Quijote cervantino, lembrando que o adjetivo “idêntica” não 

pretende em hipótese alguma significar “cópia”. Enquanto leitor de Cervantes, 

Menard recria, a partir da leitura de sua obra, uma obra que é a “mesma”, sendo 

“outra”. Afinal, o contexto histórico no qual se insere Menard, século XX, não é o 

mesmo habitado por Cervantes, século XVII. A sociedade, os costumes, as 

ideologias e, por conseguinte os leitores, já não são os mesmos, a obra também não 

poderia sê-lo. O narrador chega a declarar que “el fragmentário Quijote de Menard 

es más sutil que el de Cervantes” (BORGES, 1995, p. 51). Mais adiante, o crítico 

retoma os elogios a Menard: “El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente 

idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. (Más ambiguo, dirán sus 

detractores; pero la ambigüedad es una riqueza.)” (Id. Ibid. p. 52).  

 No conto de Borges, os fragmentos apresentados do texto de Cervantes e de 

Menard pretendem provocar uma reflexão no leitor sobre a semelhança na 

perspicácia, no estilo e na retórica de tais autores. Segundo o narrador, o texto de 

Cervantes afirmaria a máxima do historiador e orador latino Cícero: “la verdad, cuya 

madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo 

pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir” (Id. Ibid. p. 53). 

Por outro lado, pode-se ler no Quijote de Menard: “la verdad, cuya madre es la 

historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y 

aviso de lo presente, advertencia de lo por venir” (Id. Ibid. p. 53). Nessa perpectiva, 

Silviano Santiago argumenta: 
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Os poucos capítulos que Menard escreve são invisíveis porque o modelo 
e a cópia são idênticos; não há diferença alguma de vocabulário, de 
sintaxe, de estrutura entre as duas versões, a de Cervantes e a outra, a 
cópia de Menard. A obra invisível é o paradoxo do texto segundo que 
desaparece completamente, dando lugar à sua significação mais exterior, 
a situação cultural, social e política em que situa o segundo autor 
(SANTIAGO, 1978, p. 25-26). 

 
 

O narrador do conto borgeano interpreta as ideas apresentadas no Quijote de 

Cervantes como “un mero elogio retórico de la historia” (BORGES, 1995, p. 53) e 

afirma que Menard “no define la historia como una indagación de la realidad sino 

como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que 

juzgamos que sucedió” (BORGES, loc. cit.). O referido narrador também apresenta 

diferença, entre a obra dos dois autores, no que tange ao contraste de estilos, 

entretanto, declara que “No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil”. E, 

com tal declaração, ficaria o leitor a refletir sobre a possível inutilidade do labor do 

Pierre Menard ao esforçar-se para escrever El Quijote idêntico ao escrito por 

Cervantes?  

  Ao pensar sobre as reações do leitor diante da narrativa “Pierre Menard, autor 

del Quijote”, convém refletirmos sobre as imagens de leitores que podemos 

identificar na narrativa borgeana aqui apresentada. É possível afirmar que o crítico e 

narrador dos fatos é leitor de Menard que, por sua vez, era leitor de Cervantes, 

primeiro autor do Quijote - mas não o único - que era leitor das novelas de cavalaria. 

Nesse sentido, temos uma cadeia de leitores reforçando a ideia borgeana da leitura 

como processo infinito, tendo em vista que cada texto é um mosaico de várias 

leituras que remetem sempre a outros textos, conduzindo o leitor a outras leituras e 

assim sucessivamente.  

 O historiador Júlio Pimentel Pinto, em seu ensaio “Borges, itinerários da 

crítica: irrealismo, leituras, história” (2005), analisa a imagem de Borges enquanto 

leitor, partindo, sobretudo, do estudo da professora Annick Louis,12 Jorge Luis 

                                                 
12 Annick Louis, autora da obra Jorge Luis Borges: oeuvre et manoeuvres, é professora na Université de Reims, 
na França. Ela interfere no debate sobre Borges, buscando perceber os caminhos que as leituras por ele feitas 
percorrem subterraneamente a sua obra e as influências cruzadas que exercem sobre seus textos no momento 
da escritura. Resgata as versões iniciais de seus textos, muitas vezes surgidas em revistas, confronta-os às 
versões presentes nas edições das obras completas e avalia o trabalho borgeano de seleção ou, para usar 
palavras de Borges que a autora lembra serem mais adequadas, trabalho de «redução» - como exclusão – e de 
«contração» -  que também é retorno – de seus escritos, fazendo com que muitos textos originalmente 
publicados em revistas ou jornais desapareçam ou reapareçam na compilação das obras completas (PINTO,  
2005). 
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Borges: oeuvre et manoeuvres, para afirmar que “Borges [...] é em primeiro lugar, 

também ele, um leitor e que nenhuma leitura é igual à anterior, mesmo que se trate 

de releitura de um livro” (PINTO, 2005, p. 17). Segundo o historiador, tempos 

diferentes produzem leituras diferentes, sobretudo, pelos seguintes motivos: 

 

Em primeiro lugar, porque a leitura posterior supõe a anterior, logo 
oferece uma aproximação alterada do texto, agora já, em alguma medida, 
conhecido e, em outra parte, estranho – o que nos permite, por exemplo, 
pensar o significado do ‘clássico’. 

Em segundo lugar, porque o intervalo produz uma ressignificação do lido, 
dado que outras experiências estéticas foram atravessadas e o confronto 
daquela leitura com outras implicou uma reorganização do repertório do 
leitor – Borges, com a tradicional ironia, abordou essa questão em ‘Kafka 
e seus precursores’, em que avlia a construção, a posteriori, de uma 
tradição literária que teria levado a Kafka. 

Em terceiro lugar, porque a memória da leitura opera como 
transformadora, mecanismo adulterador que é: lembramos de uma leitura 
conectando-a a um conjunto sensível que não é acessível pelo presente, 
mas que demarcou o significado daquela leitura em nossa história 
intelectual, o lugar daquele livro em nossa biblioteca pessoal. 

Finalmente, porque o campo da recepção é, a cada momento, outro 
(PINTO, 2005, p. 17).  

 
 

Para Júlio Pimentel Pinto, em sua narrativa “Pierre Menard, autor del Quijote”, 

o próprio Borges destacou essa mobilidade do escrito perante leitores, tendo em 

vista que seu texto “aventa e reescritura do Quixote no século XX e o significado 

distinto e superior que o texto teria em relação ao de Cervantes, dada a 

complexidade que seu conteúdo e sua retórica sugeririam aos homens perplexos do 

XX” (PINTO, loc. cit.). Nesse espaço de leitura, escritura e reescritura do texto 

literário, “se o significante é o mesmo, o significado circula outra mensagem, uma 

mensagem invertida”, nos dirá Silviano Santiago, para quem o Pierre Menard, além 

de romancista e poeta simbolista, é também “leitor infatigável” e “devorador de 

livros”.  

Em seu ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”, primeiro capítulo 

da obra Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural 

(SANTIAGO, 1978, p. 25), Silviano Santiago utiliza-se da figura do Pierre Menard 

como “metáfora ideal” para analisar não apenas a situação, mas, o papel do escritor 

latino-americano, “vivendo entre a assimilação do modelo original, isto é, entre o 
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amor e o respeito pelo já escrito, e a necessidade de produzir um novo texto que 

afronte o primeiro e muitas vezes o negue”.  

Quanto à figura do leitor essa é, por vezes, invocada na narrativa borgeana 

pelo crítico e narrador da história, como se pode observar no fragmento: “¡Más bien 

por imposible! dirá el lector” (BORGES, 1995, p. 48). Dessa forma, o texto incita o 

leitor a, juntamente com o narrador, interpretar, questionar, intervir na narrativa lida 

preenchendo, então, suas lacunas. Segue-se, pois, a premissa de Wofgang Iser, em 

The Implied Reader (1978), através da qual o leitor implícito faz-se capaz de 

incorporar possíveis sentidos para o texto, guiando, assim, o ato da leitura; força-se 

até mesmo a descobrir expectativas inconscientes quando é surpreendido por 

perguntas do tipo “¿Por qué precisamente el Quijote? dirá nuestro lector” (BORGES, 

1995, p. 49).  

Questionamentos desse tipo representam o que Iser chama de 

“estratagemas”, utilizados para direcionar o leitor dentro da narrativa, podendo ter 

intenção obediente ou crítica. No caso do texto borgeano, ficamos com a segunda 

opção, haja vista serem os fatos narrados por um crítico e leitor de Menard. 

 

O conto sobre Pierre Menard parece ter o desejo de tocar em dois 
extremos, a questão da intenção e a questão da recepção do 
fenômeno literário. Trata-se aqui, por estranho que pareça, não do 
texto, mas dos seus extremos. Trata-se do emissor e do receptor. 
Trata-se da criação de um personagem que é inventado por todo 
texto: o autor; e de outro personagem desejado por todo texto: o 
leitor (CAMPOS, 2008, p. 1). 

 
 

No romance de Cervantes, o Quijote aparece como personagem e também 

como leitor do próprio romance, exercendo assim, diferentes papéis no desenrolar 

da trama narrativa. Como já é sabido, o autor, Pierre Menard, é também um exímio 

leitor. Se não o fosse, como se poderia explicar seu êxito em produzir uma obra 

idêntica à de Cervantes? Mesmo em se tratando de apenas alguns capítulos e não 

da obra literária em sua totalidade, El Quijote de Menard é concebido criticamente 

como um trabalho superior, “más sutil e infinitamente más rico” que o Quijote de 

Cervantes:   

 

¿Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote – 
todo el Quijote – como se lo hubiera pensado Menard? Noches 
pasadas, al hojear el capítulo XXVI – no ensayado nunca por él – 
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reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase 
excepcional: las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida Eco 
(BORGES, 1995, p. 48-49).  
 
 

 Devemos lembrar que um suposto leitor de Menard, o narrador da história, 

analisa e interpreta sua obra atribuindo-lhe valor, identificando-lhe o estilo, 

reconhecendo-lhe a voz autoral. Pierre Menard, por sua vez, precisou ler Cervantes, 

compreendê-lo, atribuir sentido ao seu texto para, consequentemente, reproduzi-lo. 

Lendo Cervantes, Menard contribui, através de suas experiências pessoais e de sua 

visão de mundo, na interpretação do texto lido. Interpretando-o, Menard reecreve o 

Quijote preenchendo-lhe os vazios, dotando-lhe de sentido, atualizando-o em uma 

nova época, para oferecê-lo a novos leitores.  Exercício semelhante é feito pelo 

narrador do conto “Pierre Menard, autor del Quijote”: ao ler El Quijote de Menard, o 

crítico percebe nesse uma nova história dentro de uma mesma história. O que teria, 

pois, mudado o sentido original do texto anterior?  

 

De um lado, situa-se o efeito, condicionado pela obra que transmite 
orientações prévias e, de certo modo, imutáveis, porque o texto 
conserva-se o mesmo, ao leitor; de outro, recepção, condicionada 
pelo leitor, que contribui com suas vivências pessoais e códigos 
coletivos para dar vida à obra e dialogar com ela. Sobre esta base, 
de mão dupla, acontece a fusão de horizontes, equi-                    
valente à concretização do sentido (ZILBERMAN, 1989, p. 65). 
 
 

 Fundem-se os horizontes de expectativas de Pierre Menard com os de Miguel 

de Cervantes, fundem-se os horizontes de expectativas do narrador borgeano com 

as ideias de Menard, fundem-se, também, as expectativas do crítico narrador com as 

do leitor implícito, invocado no texto. No entanto, isso se faz possível porque existe 

uma interação texto-leitor, provocada pelos vazios responsáveis pela comunicação 

no processo de leitura.  

Segundo Iser (1978, p. 91), “Os vazios possibilitam as relações entre as 

perspectivas de representação do texto e incitam o leitor a coordenar estas 

perspectivas”.  Enquanto leitor, Menard procura preencher os vazios do texto 

cervantino, ele atualiza o Quijote de Cervantes colocando em questão o lugar autoral 

e descartando, inclusive, a ideia de originalidade. Poderá alguém dizer que El 

Quijote de Menard seria menos original do que o escrito por Cervantes? Borges 
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desconstrói a ideia de originalidade de toda e qualquer obra, pois considera o texto 

literário como resultado de uma estreita colaboração entre um autor e um leitor. 

 

Se é certo que não existe texto sem autor, não menos certo (e 
tautológico) é que não existe sem leitor. (Nem mesmo o leitor escapa 
desta regra: é impossível escrever um texto sem o estar lendo 
simultaneamente.) Para Borges, a implicação imediata deste postulado é 
simples: o ato de ler transforma o texto individual de um autor em obra de 
todos. A literatura se torna coletiva e, ao mesmo tempo, anônima. O 
Quixote de Cervantes é, naturalmente, o de Menard. Mas os de Menard 
são legião (MONEGAL, 1987, p. 28). 

 
 
 Em suma, El Quijote de Pierre Menard não se traduz, pois, na soma de suas 

ideias às ideias apresentadas por Miguel de Cervantes em sua obra porque 

representam, ambas, um tempo e um espaço diferentes. A fusão dessas duas 

realidades faz emergir uma nova realidade, um novo texto, um novo Quijote. É 

preciso observar que “El Quijote” de Menard, apresentado como “una especie de 

palimpsesto” (BORGES, 1995, p. 54), é tão universal e tão particular quanto o de 

Cervantes, mas pode não ser o único, já que “Desgraciadamente, [...] un segundo 

Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas 

Troyas...” (Id. Ibid. p. 55). Transitando entre a obra de Menard e a de Borges, Emir 

Rodríguez Monegal defende que “Como na de seu alter ego, Pierre Menard, na obra 

de Borges também existe um Quixote submerso” (MONEGAL, 1987, 25).  

Pierre Menard se fez conhecer através de sua habilidade enquanto leitor, 

pois, como na proposição de Michel de Certeau, ele “apropriou-se” do texto lido de 

tal forma que fez emergir um novo texto, o qual pode ser concebido como “Invenção, 

atualização ou reciclagem: é tudo o mesmo, já que não há origem nem fim. Existe, 

isso sim, um infinito palimpsesto” (Id. Ibid. p. 29). Enquanto ficção dentro da ficção, 

quiçá seja o texto de Menard mais rico e mais completo que o seu anterior porque o 

autor acreditou na premissa fundamental de sua criação literária: “Pensar, analizar, 

inventar [...] son la normal respiración de la inteligência [...] Todo hombre debe ser 

capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será” (BORGES, 1995, p. 

55). E foi assim que o leitor tornou-se escritor, acreditando no poder criador e 

emancipatório da inteligência humana. 

 O leitor implícito, presente tanto no Quijote de Miguel de Cervantes quanto no 

El Quijote de Pierre Menard, caracteriza, pois, uma simulação dos seus respectivos 
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autores, com o intencional objetivo de direcionar a leitura e posterior interpretação 

do texto lido. Enquanto leitor do Quijote cervantino, Menard tornou-se escritor e, a 

fim de levar a cabo seu projeto autoral de concretizar a obra anteriormente 

idealizada, como fez o mago em “Las ruinas circulares”, seguiu os preceitos 

sugeridos pelo escritor Mario Vargas Llosa - recentemente contemplado com o 

Premio Nobel de Literatura – em Historia de un deicidio.  

 Nesse ensaio, publicado em 1972, o escritor peruano analisa o romance Cien 

años de soledad, de Gabriel García Márquez, classificando-a como a sonhada 

“novela total”, preceito almejado por Menard quando da suposta escritura de seu 

romance. Além do mais, a obra de Llosa apresenta como principal teoria a 

postulação do autor como uma espécie de “suplantador de Deus”. A receita para tal 

logro, atingir a tão sonhada escritura, a “novela total”, é apresentada no início deste 

texto pela sua epígrafe que sugere a fusão de situações ou dados de espaço, 

natureza e tempos distintos, a fim de que tais realidades se fundam mutuamente, 

trazendo à luz uma nova realidade a qual transcenda a simples soma de suas 

partes.  

 Eis a fórmula para todos os leitores que objetivam, de alguma maneira, 

tornarem-se exímios escritores. Eis, por conseguinte, a fórmula utilizada na 

investigação que resultou no texto aqui apresentado. Seguimos os senderos 

bifurcados da narrativa borgeana para revisitar Cervantes, Platão, Gabriel García 

Márquez, Julio Cortázar e conhecer, postumamente, Pierre Menard e toda a sua 

obra. Escolhemos nossos precursores ou fomos por eles escolhidos? Na verdade, 

seguimos as pistas deixadas por Jorge Luis Borges, que sabiamente nos ensinou a 

caminhar pela sua infinita Biblioteca de Babel à procura do livro total, capaz de 

abarcar todos os textos de todas as épocas e lugares. Para não ficarmos 

eternamente perdidos no seu livro-labirinto, indicou-nos que assim como a sua 

biblioteca esse “livro total” não tem início nem fim pois nos conduz a textos que 

remetem, constantemente, a outros textos através de um exercício infinito e de uma 

busca insaciável.  

 Passamos da condição de leitores para a de escritores, de criaturas para 

criadores; buscamos imitar o modelo e, assumindo a autoria do nosso texto, 

pudemos transformá-lo também numa espécie de simulacro. Para isso, contamos 

com o auxílio de diversos textos e autores, em espaços de leituras, releituras e 

desleituras. Foi assim que construímos nosso mosaico textual e, fundindo diferentes 
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tempos e espaços, criamos nosso próprio cronotopo, edificamos nossa própria 

realidade. Que o resultado obtido, no qual se destacam os temas da autoria, do 

comparatismo literário, do duplo, da escritura, da ficcionalização da própria ficção, 

da leitura e do palimpsesto, temas recorrentes não só na obra de Borges, mas em 

toda a literatura, também possa ser superior à simples soma das diferentes partes 

de nossa antropofágica apropriação. 
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3  MURILO RUBIÃO, PRECURSOR DO FANTÁSTICO LATINO-AMERICANO 

 

 

Se, conforme a reflexão de Borges, aquilo que confere a uma obra o status 

de clássica não é o cânone instituído pelos historiadores da literatura nem 

pelos defensores da tradição, mas sim a capacidade de revelação e 

renovação derivada do ato da leitura, podemos então afirmar, sem dúvida, 

que Murilo Rubião é hoje um clássico do conto brasileiro do século XX. 

 

Jorge Schwartz, 

O pirotécnico Zacarias e outros contos (Posfácio). 

 

 

3.1  AS MEMÓRIAS PÓSTUMAS DO PIROTÉCNICO ZACARIAS 

 

Creo en la inmortalidad: no en la inmortalidad personal, pero sí en la 
cósmica. Seguiremos siendo inmortales; más allá de nuestra muerte 
corporal queda nuestra memoria, y más allá de nuestra memoria quedan 
nuestros actos, nuestros hechos, nuestras actitudes, toda esa maravillosa 
parte de la historia universal, aunque no lo sepamos y es mejor que no lo 
sepamos. 

Jorge Luis Borges, 

La inmortalidad. 

 
 

“E se levantará pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia; e quando te 

julgares consumido, nascerás como a estrela-d’alva”. Essa epígrafe, extraída do 

Livro de Jó, capítulo XI, versículo 17, inaugura o conto “O Pirotécnico Zacarias”, de 

Murilo Rubião, permitindo ao leitor antever a temática explorada na narrativa. A 

utilização de epígrafes extraídas das Sagradas Escrituras é um traço marcante na 

narrativa muriliana e serve para antecipar ao leitor os temas a serem abordados em 

seus contos. “É como se o autor reafirmasse continuamente que, embora 

fantásticos, seus temas são tão antigos e tão atuais como a própria Bíblia” 

(SCHWARTZ, 2006, p. 101). Em “O Pirotécnico Zacarias”, assim como em Memórias 

póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis, o narrador reflete 

sobre a dicotomia “morte” e “vida”, em que está imerso por força de seu 

incontestável destino. Evidencia-se, dessa forma, um dos procedimentos da 

literatura fantástica: o pandeterminismo.  
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Em Panorama de la narrativa fantástica uruguaya (2010), Lauro Marauda, 

acrescenta outros procedimentos aos apresentados por Borges em sua conferência 

constituindo, assim, o que considera ser “Procedimientos generales para crear lo 

fantástico” em complementação aos “Procedimientos de la literatura fantástica” 

segeridos pelo autor de Ficciones, são eles: “5) El pandeterminismo; 6) Lo 

hiperbólico; 7) El uso de lo metafórico en sentido literal; 8) La usurpación; 9) Las 

metamorfosis y la indistinción entre sujeto y objeto; 10) La desaparición de las 

fronteras entre la vida y la muerte; 11) Las perturbaciones de la conciencia; 11) 

Alteraciones a nivel de tiempo” (Id. Ibid. p. 58-60).  

Dessa forma, “o pandeterminismo”, apresentado pelo escritor e crítico 

uruguaio como quinto procedimento para a criação do fantástico - entre os doze 

propostos – se instaura na medida em que as forças do destino ou o azar operam 

sobre a ordem naturalmente estabelecida. Nas narrativas aqui analisadas, podem 

ser considerados exemplos do pandeterminismo tanto a pneumonia que lhe cassou 

a vida ao Brás Cubas, como o acidente fatal sofrido pelo pirotécnico Zacarias.  

Nas Memórias póstumas de Brás Cubas, o narrador travesso hesita se deve 

começar a narrar suas memórias pelo nascimento ou pela morte “Algum tempo 

hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 

primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte” (ASSIS, 2002, p. 17). Por sua 

vez, “O pirotécnico Zacarias”, um defunto-narrador à luz do “defunto-autor” 

machadiano, resolve iniciar suas memórias propondo uma reflexão sobre a 

possibilidade de sua morte: “Raras são as vezes que, nas conversas de amigos 

meus, ou de pessoas das minhas relações, não surja esta pergunta. Teria morrido o 

pirotécnico Zacarias?” (RUBIÃO, 2006, p. 11). Pelo viés da narração, encontramos 

mais um procedimento responsável pela instauração do fantástico: a desaparição 

das fronteiras entre a vida e a morte. 

A indagação feita por Zacarias instaura a dúvida no texto muriliano e é pela 

incerteza da sua morte, apresentada já no inicio da história, que o leitor é instigado a 

vacilar: teria, de fato, morrido o pirotécnico Zacarias? Através da atuação simultânea 

do Zacarias narrador, contando ao possível leitor sua própria história, evidencia-se a 

indistinção entre o sujeito (narrador) e objeto (ser narrado). Esse mesmo leitor, a 

percorrer a narrativa, espera avidamente por uma resposta, mas, para seu 

desespero, o pirotécnico narrador prolonga a dúvida e, consciente de ser o único a 

poder esclarecer tal mistério, declara: “A única pessoa que poderia dar informações 
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certas sobre o assunto sou eu” (RUBIÃO, 2006, p. 11). No entanto, o narrador 

confessa não conseguir explicar os fatos, pois seus companheiros fogem quando o 

avistam ou ficam estarrecidos quando são apanhados de surpresa pela sua 

presença.  

Diante da impossibilidade de fornecer maiores esclarecimentos aos amigos, o 

pirotécnico Zacarias percorre suas lembranças, relativamente recentes, revelando, 

assim, perturbações da consciência para, por fim, declarar: 

 

Em verdade morri, o que vem ao encontro da versão dos que crêem na 
minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o 
que antes fazia e, devo dizer, com mais agrado que anteriormente. 

A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, 
cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a 
densas fitas de sangue. Sangue pastoso com pigmentos amarelados, de 
um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. 

Quando tudo começava a ficar branco, veio um automóvel e me matou 
(Id. Ibid. p. 12-13). 

 
  
 A forma hiperbólica usada para relatar os momentos que antecederam sua 

morte contrasta à naturalidade com que o defunto-narrador relata o momento exato 

em que deixara a vida, evidenciando uma característica da prosa muriliana, já 

apontada por Antonio Cândido, uma “ficção rara, densa, de um insólito 

despreocupado que suprime qualquer farol e nos faz sentir como se as leis do 

mundo estivessem normalmente refeitas. Uma naturalidade admirável, feita de 

supernaturalidade” (CÂNDIDO, 2006). O crítico aproxima a ficção do brasileiro Murilo 

Rubião à do escritor argentino Jorge Luis Borges pelo viés do Fantástico, afirmando: 

“Há nos seus contos um certo tipo de fantástico meticuloso e óbvio que lembra o tom 

que depois viemos encontrar em Borges; ou em alguns do nouveau roman” 

(CÂNDIDO, loc. cit.). 

 O fantástico meticuloso e óbvio ao qual se refere o crítico brasileiro pode ser 

encontrado também na ficção de Machado de Assis. No primeiro capítulo das 

Memórias póstumas de Brás Cubas, intitulado “Óbito do autor”, o defunto-autor 

fornece dados sobre a hora, mês, ano e local de sua morte, acrescentando 

informações sobre sua idade aproximada, estado civil e condição social: “expirei às 

duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela 

chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e próximos, era 



- 75 - 

 

 

solteiro, possuía cerca de trezentos contos...” (ASSIS, 2002, p. 17). Mais adiante, o 

defunto-autor apresenta a causa de sua morte: “Morri de uma pneumonia; mas se 

lhe disser que foi menos a pneumonia, do que uma ideia grandiosa e útil a causa da 

minha morte, é possível que o leitor me não creia e todavia é verdade” (Id. Ibid. 

p.18).  

Ao contrário do narrador machadiano, o narrador de “O pirotécnico Zacarias” 

não apresenta ao leitor informações mais detalhadas sobre a sua morte, não se 

sabe quantos anos tinha quando foi atropelado, se tinha família, emprego, sequer o 

nome do condutor do automóvel que o atropelou é citado. Sabe-se apenas que foi 

em uma estrada qualquer e que havia no carro seis jovens, sendo três rapazes e 

três moças, pares perfeitos para uma noite de “curtição”, interrompida pelo 

inesperado atropelamento. Apenas um entre os jovens envolvidos no atropelamento 

é nomeado, trata-se do Jorginho, e o leitor logo saberá que sua identificação é 

intencional.  

Apesar da breve surpresa inicial provocada pela declaração, “Em verdade 

morri”, a morte do pirotécnico Zacarias nos é por ele narrada como um fato 

aparentemente banal, da mesma forma como é aparentemente banalizada sua 

capacidade de, mesmo depois de morto, continuar fazendo tudo o que era de 

costume e “com mais agrado” do que antes. Também pelas vias da estrutura 

narrativa, o leitor é convidado a aceitar os fatos que lhes são apresentados pelo 

defunto-narrador como algo natural, tendo em vista a naturalidade como narra a 

própria morte, provocada por um ocasional atropelamento. Isso ocorre porque: 

 

O fantástico que impregna as histórias serve de artifício ficcional para 
chamar a atenção sobre a crua realidade do homem na Terra. Ao 
contrário dos modelos canônicos do século XIX, em que prevalece a 
hesitação do narrador, do personagem e até do leitor, o sobrenatural 
moderno nunca postula um enigma a ser decifrado, uma intriga que vise a 
desvendar o inexplicável ou uma explicação racional para a intrusão do 
irracional (SCHWARTZ, 2006, p. 102).  
   
 

Em 1943, Mario de Andrade já apontava a importante característica das 

narrativas murilianas, enfatizando seu dom de impor o “irreal” como se fosse “real”, 

conduzindo sempre o leitor à crença e aceitação do que é por ele narrado. “O 

mesmo dom de um Kafka: a gente não se preocupa mais, é preso pelo conto, vai 

lendo e aceitando o irreal como se fosse real, sem nenhuma reação mais” 
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(ANDRADE, 1995, p. 32). A esse respeito, Jorge Schwartz (2006, p. 104) 

acrescenta: “Murilo Rubião cria um paradoxo entre uma linguagem alicerçada numa 

sintaxe simples e depurada e temas absolutamente inverossímeis, uma forma linear 

e transparente que visa desafiar a leis da lógica”. 

Em “O ‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos 

gêneros literários”, Flávio García aproxima o estilo narrativo do brasileiro Murilo 

Rubião, do português Mário de Carvalho e do galego Xosé Luís Méndez Ferrín pela 

característica que lhes considera peculiar: a manifestação do Insólito de maneira 

não ocasional como móvel de suas narrativas. Para tanto, o professor e pesquisador 

sugere uma nomenclatura que considera provisória, o “Insólito Banalizado”, e conclui 

que “a resposta encontrada [é] apenas circunstancial e transitória, não dando conta 

da totalidade dos textos que os conceitos anteriores não abarcavam” (GARCÍA, 

2007, p. 14). Dessa forma, a presença marcante do Insólito na narrativa muriliana é 

algo já esperado pelo seu leitor, e a forma como são relatados os fatos, mesmo os 

mais inusitados, impondo-os com certa naturalidade, caracterizaria a banalização do 

Insólito.  

 Na narrativa muriliana aqui analisada, podemos comprovar essa naturalidade 

com que o Insólito é imposto ao leitor, pois, cada detalhe oferecido sobre a morte do 

pirotécnico Zacarias denuncia, ainda mais, a frieza de seu narrador: 

 

O automóvel não buzinou de longe. E nem quando já se encontrava perto 
de mim, enxerguei os seus faróis. Simplesmente porque não seria 
naquela noite que o branco desceria até a terra. 

As moças que vinham no carro deram gritos histéricos e não se 
demoraram a desmaiar. Os rapazes falaram baixo, curaram-se 
instantaneamente da bebedeira e se puseram a discutir qual o melhor 
destino a ser dado ao cadáver (RUBIÃO, 2006, p. 13). 

 
 

Observamos que o narrador não demonstra qualquer sentimento de tristeza 

ao narrar o exato momento em que é atropelado, não se lastima por ter perdido a 

vida por conta da imprudência de jovens embriagados e fala do cadáver como se 

estivesse apenas a contemplar tal cena que, no mínimo, deveria ter uma conotação 

trágica. Segundo García (2007, p. 18), isso ocorre porque há “a banalização do 

evento insólito pelos seres de papel, narrador e personagens”. Tal ocorrência 

também evidencia uma dos principais sistemas temáticos recorrentes na literatura 

fantástica, segundo Remo Ceserani (2006): a vida dos mortos, temática que Lauro 
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Marauda traduz como a desaparição entre as fronteiras vida/morte. Ceserani 

defende, ainda, que a vida dos mortos, bem como de seu retorno, não caracteriza 

um tema novo. Para tanto, relembra o Diálogo dos mortos, estabelecido através das 

visitas ao além-mundo vivenciadas pelos personagens de Virgílio a Dante, retoma as 

bruxas, bem como, os espíritos dos dramas shakespearianos e dos romances 

cavalheirescos, no Fausto.  

Por outro lado, o crítico afirma que, no Fantástico, esse tema – a vida dos 

mortos e seu posterior retorno - se constrói com novos aspectos, interiorizando-se: 

“Liga-se a novas explorações filosóficas e experimentações pseudocientíficas, com o 

desenvolvimento das filosofias materialistas e sensitivas, das filosofias da vida e da 

força, dos experimentos sobre o magnetismo” (CESERANI, 2006, p. 80). Isso ocorre 

porque a temática da morte “tem profundas raízes antropológicas, e vínculos fortes 

com a vida material e as convenções sociais” (CESERANI, loc. cit.), vínculos 

perceptíveis tanto no conto de Murilo Rubião quanto no romance de Machado de 

Assis.  

Em seu estudo “Machado entre a literatura biográfica e o espaço biográfico”, o 

professor e pesquisador, André Mitidieri, recobra o caráter memorialístico do 

romance machadiano, conduzido pelo pacto de leitura estabelecido através dos 

elementos paratextuais das edições: 

  

Apresentado quase sempre em prosa e a registrar vivências pessoais de 
seu produtor, os acontecimentos nele se inter-relacionam com as artes e 
as paisagens, os costumes e fatos marcantes, paralelos à existência do 
memorialista. Entretanto, se o nome Brás Cubas provém de um figurão da 
história colonial brasileira, o universo narrativo nem conta sua história 
individual nem a reelabora ficcionalmente (MITIDIERI, 2009, p. 173). 
 
 

Essa relação entre a morte, a vida material e as convenções sociais, 

estabelecida pelo jogo ficcional, ocorre em um espaço de fingimento no qual o autor, 

Machado de Assis, simula conceder autoria a um suposto narrador, Brás Cubas, a 

quem atribui uma história, edificada através das memórias narradas após a sua 

morte. “Ao escolher o sujeito do enunciado das Memórias póstumas de Brás Cubas, 

a quem finge conceder autoria, pretere o ‘grande vulto da história’ em favor de um 

corpo sem vida” (Id. Ibid. p. 172). A identidade autor-narrador-protagonista, 

apresentada como espinha dorsal do texto de caráter autobiográfico, é 

desconstruída para ceder lugar ao jogo ficcional que, responsável pela criação de 
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um suposto narrador, lhe atribui uma história de vida e, por conseguinte, de morte. 

Dessa forma, “O inverídico defunto-autor se torna provável e, assim, verossímil, por 

intermédio da narração que supostamente produz” (MITIDIERI, 2009, p.172), 

provocando, então, a indistinção entre sujeito e objeto, o que origina um processo 

metafórico no qual o autor transforma-se em narrador e também em personagem, 

logo, torna-se objeto da própria narração. 

Em “O pirotécnico Zacarias”, o escritor Murilo Rubião, também finge conceder 

autoria a Zacarias, seu defunto-narrador que, semelhante a Brás Cubas, rememora 

sua vida após a suposta morte. E assim, “Desespero dos personagens, desespero 

do escritor, o caráter circular das intrigas remete aos mecanismos criativos do 

próprio autor, um mestre na arte da reescritura” (SCHWARTZ, 2006, p. 104). Nessa 

teia edificada pelo jogo ficcional, “Cria-se [...] uma identidade entre os temas 

formulados e a maneira de construí-los. Foi uma forma de lutar circularmente contra 

a própria sensação de esterilidade, preenchendo o horror vacui da criação literária 

(SCHWARTZ, loc. cit.).  

 Ainda sobre o aspecto da literatura enquanto arte criativa, Mário de Andrade, 

em uma de suas cartas a Murilo Rubião, afirma, em tom eminentemente pedagógico 

que: “Num gênero destes da invenção, há que cuidar da... invenção. Escolher muito 

os elementos, pra não perder a densidade” (ANDRADE, 1995, p. 33). Entre os 

elementos citados pelo autor de Paulicéia desvairada, encontra-se, certamente, a 

figura do narrador, uma espécie de encenação autoral, que recebe do escritor a 

missão de conduzir a narrativa, preenchendo-a com as armadilhas da invenção. 

Quanto a esses recursos narrativos, Mario de Andrade assim os avalia no conto 

muriliano: 

 

Há que tomar cuidado contra essas armadilhas do enfraquecimento da 
invenção. Também, [em o “O pirotécnico Zacarias”], a volta a vida do 
morto, me pareceu muito pouco convincente. Se percebe o bom, o forte 
da invenção matriz: a situação humorística e bem sarcástica do morto-
que-está-vivo. Mas Murilo Rubião não conseguiu justificar (!) 
suficientemente esse elemento primeiro ótimo. A não-morte do morto na 
estrada soa como recurso de quem não conseguiu solucionar 
inventadamente, com lirismo, o problema que tinha que resolver (Id. Ibid. 
p. 33-34).   

  
 
E se Rubião não conseguiu, a contento, resolver a problemática do morto-vivo 

na referida estrada, também os jovens responsáveis pelo atropelamento do Zacarias 
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encontraram dificuldade em solucioná-lo. Afinal, restavam-lhe decidir o que fazer 

com o tal cadáver. A primeira sugestão foi de conduzi-lo até a cidade e, em seguida, 

deixá-lo em um necrotério, mas essa proposição inicial teria dois inconvenientes: o 

primeiro seria sujar o carro com o sangue do defunto; o segundo, o fato de ter que 

obrigar as moças a viajarem ao lado de um cadáver.  

A segunda sugestão - impetrada pelo único rapaz que se mostrou aflito com 

tal atropelamento, seguido de óbito - consistia em deixar as moças na estrada e 

conduzir o corpo até o cemitério. Após discutirem sobre outras possíveis soluções, 

os rapazes decidem, por fim, lançar o cadáver em um fundo precipício próximo à 

estrada que servira de cenário para o acidente. Depois de limparem as manchas de 

sangue do chão e lavarem o carro ao chegar a casa, não restaria nenhuma pista 

para levantar suspeitas sobre o imprevisto crime que haviam acabado de cometer. 

No entanto, a solução encontrada não agradou ao defunto, que considerou a ideia 

“insuportável”: 

 

Ficar jogado em um buraco, no meio das pedras e ervas, tornava-se para 
mim uma idéia insuportável. E ainda: o meu corpo poderia, ao rolar pelo 
barranco abaixo, ficar escondido entre a vegetação, terra e pedregulhos. 
Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e 
o meu nome não ocuparia as manchetes de jornais (RUBIÃO, 2006, p. 
15). 

 
 

 A declaração do defunto-narrador caracteriza o uso do metafórico em sentido 

literal, afinal, a possibilidade de não ter sua morte noticiada pelos jornais da cidade 

de fato, desagradava ao defunto que, mostrando-se insatisfeito, decide fazer alguma 

coisa para evitar tal disparate. “Não, eles não podiam roubar-me nem que fosse um 

pequeno necrológio no principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e 

decidido” (RUBIÃO, loc. cit). Todavia, o que poderia fazer um defunto diante de tal 

situação? O que poderia mudar a decisão dos rapazes em atirar ao precipício o 

ensanguentado cadáver? Entretanto, um evento insólito rompe com a estabilidade 

narrativa. O defunto, inconformado em desaparecer no anonimato, contesta: “__ Alto 

lá! Também quero ser ouvido” (RUBIÃO, loc. cit.). A intervenção do defunto reforça o 

caráter fantástico da narrativa. Enquanto as personagens demonstram aceitar com 

naturalidade a interpelação do Zacarias, provoca grande surpresa no Jorginho que, 

pálido, desmaia subitamente.  



- 80 - 

 

 

Afinal, seria possível um cadáver falante? É neste exato momento em que se 

deixa suspensa a dúvida nas personagens e/ou no leitor que, segundo Tzvetan 

Todorov, caracteriza e faz emergir o fantástico na narrativa. Não obstante, as 

personagens e, por conseguinte, o leitor implícito, de imediato aceitam o inusitado, o 

improvável com relativa naturalidade, o que caracteriza uma marca já conhecida da 

narrativa do escritor mineiro: sua capacidade de impor o inverossímil, através de:   

 

Um humorismo áspero, revoltado; um sarcasmo maltratante que provoca 
a invenção do caso – invenção que é rara e curiosamente impositiva. 
Dominadora. É estranho mesmo como, passado o primeiro momento fatal 
em que a gente verifica que está lendo um caso impossível de suceder e 
às vezes se preocupa uns dois minutos com um possível símbolo, uma 
alegoria escondida no reconto (e é perigo evitar cuidadosamente no seu 
caso) [...] o humorismo asperamente amargo e a força estranha de 
apassivar dominadoramente o leitor, impondo o caso irreal como se fosse 
real (ANDRADE, 1995, p. 32-33). 
 
 

Retomando a narrativa muriliana, ressaltamos que os jovens puseram-se a 

ouvir o defunto, inclusive as moças, já restabelecidas do desmaio inicial provocado 

pela morte do acidentado. As investidas retóricas do defunto objetivam convencê-los 

a não abandonar seu corpo à triste indigência. Em tal instância da narrativa, o 

defunto-narrador e os jovens envolvidos em sua morte já dialogam com grande 

naturalidade, diluindo as barreiras existentes entre a vida e a morte. E muitos foram 

os argumentos apresentados pelo pirotécnico defunto a fim de convencer os rapazes 

a desistirem da ideia de atirar o seu corpo ao precipício: “Após curto debate, no qual 

expus com clareza os meus argumentos, os rapazes ficaram indecisos, sem 

encontrar uma saída que atendesse, a contento, às minhas razões e ao programa 

da noite, a exigir prosseguimento" (RUBIÃO, 2006, p. 16).  

O mais curioso é que Rubião continuava, mesmo depois de morto, com as 

mesmas habilidades cabíveis apenas aos vivos. “Para tornar mais confusa a 

situação, sentiam a impossibilidade de dar rumo a um defunto que não perdera 

nenhum de seus predicados geralmente atribuídos aos vivos” (RUBIÃO, loc. cit.). 

Convém observarmos nessa instância da narrativa o procedimento que Marauda 

(2010) caracteriza como usurpação, afinal, um corpo vivo ocupa o corpo de um 

defunto. Assim, a noção de absurdo, através da qual convergem temas e técnicas 

da narrativa muriliana, “é fruto de um equilíbrio constante constituído por um 
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desequilíbrio inicial, que leva ao non sense, numa destituição da significação, num 

esvaziamento de conteúdos”, como nos ensina Jorge Schwartz (1981, p. 74-75). 

 Desfeita a impressão do absurdo e superada a frieza inicial com que os 

jovens decidiam um possível rumo ao cadáver, fica estabelecido, por fim, que 

Zacarias poderia integrar o grupo e concluir a noitada interrompida com sua morte. 

Tal proposição é imposta com aparente naturalidade, afinal, sua condição de morto-

vivo não lhe impedia de realizar qualquer atividade no mundo dos vivos. Isso ocorre 

porque “Os textos fantásticos agridem a unidade da subjetividade e da 

personalidade humana, procuram colocá-la em crise; eles rompem a relação 

orgânica (psicossomática) entre espírito e corpo” (CESERANI, 2006, p. 83), como 

bem ocorre com o defunto-narrador.  

 A binária relação, estabelecida pelo discurso ficcional, entre corpo e espírito, 

vida e morte, provoca uma reflexão que ultrapassa o campo do fantástico para 

contemplar a própria realidade. Para Schwartz (2006, p. 102), as personagens da 

narrativa muriliana encontram-se desesperadas em um sufocante cotidiano, no qual 

“Os espaços determinam a condição humana desterritorializada, condenada a uma 

espécie de exílio físico e psicológico”. O exílio a que se refere Schwartz não 

caracteriza apenas a ficção, pelo contrário, objetiva conduzir o leitor a reconhecer o 

espaço ficcional como instância que reflete sua própria realidade. É dessa forma 

que, em Memórias póstumas de Brás Cubas, 

 

a narrativa ficcional machadiana desvela uma idéia que não comunga do 
estatuto da verossimilhança, entendida conforme Aristóteles, nem das 
concepções historicistas sob as quais se organiza a forma romanesca 
mais característica do século XIX. Então vista como um antídoto contra a 
‘tinta da melancolia’, a paródia, entretanto, permite vislumbrar a realidade, 
ainda que ao revés” (MITIDIERI, 2009, p. 174). 
 
 

Tanto no conto de Borges quanto no romance machadiano, as personagens 

percorrem um caminho inverso ao percurso natural da existência humana, 

provocando alterações em nível de tempo. E assim, partem da morte para chegar à 

vida, pois só na morte conseguem o distanciamento necessário para refletir com 

imparcialidade sobre a vida, sobre as imperfeições humanas, tecendo, pelas vias da 

ficção, uma crítica moral aos vivos. Uma reflexão propagada através da fusão entre 

a comicidade e o Insólito. Em “O romance carnavalesco de Machado”, José 

Guilherme Merquior afirma: “Essa ‘fusão’ de humorismo filosófico e fantástico nos 



- 82 - 

 

 

permite atinar com o verdadeiro gênero do romance; com efeito, Brás Cubas é um 

representante moderno do gênero cômico-fantástico” (MERQUIOR, 2002, p. 8).  

Também conhecida como literatura menipéia, o cômico-fantástico instituiu-se 

na literatura ocidental no fim da Antiguidade e caracterizam seus principais atributos: 

 

a) ausência de qualquer enobrecimento dos personagens e de suas 
ações – aspecto pelo qual a literatura cômico-fantástica se distingue 
nitidamente da epopéia e da tragédia; 
b) a mistura do sério e do cômico, com abordagem humorística das 
questões mais cruciais: o sentido da realidade, o destino do homem, a 
orientação da existência etc...; 
c) absoluta liberdade em relação aos ditames da verossimilhança; 
d) a frequência da representação de estados psíquicos aberrantes: 
desdobramentos da personalidade, paixões descontroladas, delírios (v. o 
delírio de Brás Cubas). 
e) uso constante de gêneros intercalados – por exemplo, cartas ou 
novelas -, embutidos na obra global (as historietas de Marcela, D. Plácida, 
do Vilaça e do almocreve nas Memórias póstumas) (MERQUIOR, loc. 
cit.). 
 
 

 Aproximam-se, da literatura menipéia ou do cômico-fantástico, o nosso 

pirotécnico Zacarias - em sua impossibilidade de assumir uma condição definitiva 

entre a vida e a morte, colocando seu destino em estado de completa indefinição – e 

nosso saudoso Brás Cubas - visto que, mesmo habitando o reino do além-túmulo, 

satiriza lucidamente o mundo dos vivos. Ambos, Zacarias e Brás Cubas, detêm total 

liberdade com relação às imposições da verossimilhança, pois suas ações 

transcendem o que é sólito, usual, costumeiro, e criam um espaço em que tudo é 

possível, inclusive para um defunto.  

Apropriando-nos das considerações de Merquior - quando esse apresenta o 

delírio de Brás Cubas como representação de estados psíquicos aberrantes – 

identificamos, em “O pirotécnico Zacarias”, um momento em que, de forma análoga, 

é possível observar o exato momento em que o pirotécnico defunto protagoniza 

momentos de completo delírio. É em estado de embriaguez, no qual Zacarias 

cômica e ironicamente se diverte com os jovens responsáveis por sua morte, que o 

defunto tem visões, eminentemente, insólitas: “luzes cujas cores ignorava”, 

“triângulos absurdos”, “rosas negras”, “lírios transformados em mãos”. 

 Segundo Remo Ceserani, a aparição do estranho, do monstruoso, do 

irreconhecível, é apresentada como uma das temáticas recorrentes do fantástico. 

Para esse, “nos casos extremos e mais inquietantes, há sempre a presença 
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disforme, irreconhecível, impalpável que tem a consistência vaga do pesadelo e a 

substancial e corpórea animalidade mais inquietante, nefanda e objeta” (CESERANI, 

2006, p. 85). Trata-se das perturbações de consciência, apontadas por Marauda 

(2010), e é nesse espaço entre o onírico e o real que Zacarias enfrenta suas 

desvairadas visões.  

 Ao amanhecer, sentindo-se recuperado do estado de “semiletargia” em que 

declarava encontrar-se, alguém lhe indagou sobre o lugar onde gostaria de ficar e 

este insistiu repetidas vezes que desejava ficar no cemitério. Na impossibilidade de 

cumprir o seu desejo, afinal, era muito cedo e o cemitério encontrava-se fechado, o 

pirotécnico Zacarias ficou a vagar pelas ruas temendo agora sua nova e indefinida 

condição. “Não fosse o ceticismo dos homens, recusando-se aceitar-me vivo ou 

morto, eu poderia abrigar a ambição de construir uma nova existência” (RUBIÃO, 

2006. p. 17). Ao pirotécnico, resta-lhe a não-condição, a não-vida e, mesmo, a não-

morte. Sua existência se resume, pois, ao “nada”, imagem que caracteriza para 

Ceserani mais uma temática da narrativa fantástica:  

 

Quando o sentido do limite se torna o sentido da ruína e do nada, há aí 
uma temática nova e sugestiva, fortemente niilista [...] loucura e niilismo 
frequentemente se juntam, não só nos acontecimentos de muitos contos 
fantásticos, mas também na biografia externa de alguns personagens 
exemplares, protagonistas de experiências de exploração de todas as 
incoerências e incongruências do modelo cultural dominante (CESERANI, 
2006, p. 88).   
 
 

O defunto chegou a declarar também que, frequentemente, por força dos 

seus desatinados impulsos, se via folheando as páginas dos jornais a buscar nas 

notícias alguma informação que o ajudasse a desvendar o mistério de sua própria 

morte. No mais, restava-lhe a esperança de conseguir algum contato com os 

responsáveis pelo seu atropelamento na “noite fatal”, mas todos os seus esforços 

foram em vão e, assim, o artista pirotécnico não teria como convencer aos amigos 

de que, de fato, estaria morto.  

 Devemos observar que, vencida a breve hesitação provocada pela 

possibilidade de o defunto dialogar com os responsáveis por sua morte, o fato de o 

defunto prosseguir com os jovens em uma noitada de farra e muita curtição logo 

após sua morte, bem como a descrição da sua embriaguez, a indefinição da sua 

condição posterior, tudo é apresentado de forma a levar o leitor à aceitação dos 
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fatos. Dessa forma, a (im)possibilidade de Zacarias comunicar-se com os 

responsáveis por sua morte, não instaura a dúvida, a hesitação nas personagens, 

posto que essas não demonstram qualquer espécie de medo, terror ou calafrio em 

sair para curtir na companhia de um cadáver. Assim, não há questionamento 

qualquer, pois através do efeito de encantamento, tudo torna-se natural: o cadáver 

pode narrar a própria morte, continuar a ter as mesmas habilidades que tinha em 

vida,  filosofar sobre sua essência no mundo pós-morte e até descobrir-se um ser 

melhor. “O limite entre o real e o imaginário quebra-se” (GARCÍA, 2005, p. 169). Tal 

frase resume bem o jogo estabelecido da narrativa muriliana, mas é preciso levar em 

consideração o caráter questionador que marca o desfecho da história.  

Na agonia de sua indefinida condição existencial, Zacarias, o defunto-

narrador declara, então, ao leitor, sua angústia maior: 

 

Só um pensamento me oprime: que acontecimentos o destino reservará a 
um morto se os vivos respiram uma vida agonizante? E a minha angústia 
cresce ao sentir, na sua plenitude, que a minha capacidade de amar, 
discernir as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam 
assustados (RUBIÃO, 2006, p. 18). 
 
 

 Semelhantemente ao romance machadiano que sempre traduz uma “visão de 

mundo radicalmente crítica e reflexiva, que predomina entre a alta literatura na idade 

contemporânea” (MERQUIOR, 2002, p. 5), a narrativa muriliana propõe em seu 

desfecho uma reflexão sobre a verdadeira condição humana, sobre sua 

incapacidade de amar, de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, a 

verdade e a mentira, a vida e a morte. Coincidência ou não, nas Memórias póstumas 

vislumbramos semelhante crítica sobre a realidade aparente vivenciada por todos 

aqueles que habitam o mundo dos vivos. O irrealismo da narrativa machadiana 

configura-se como “uma espécie de pórtico para o realismo visceral, não no sentido 

naturalista de retrato fiel das aparências, mas de representação de uma determinada 

realidade social de modo contundente, com exíguo espaço para o alegórico, para o 

idealizado” (BASTOS, s/d. p. 26).  

Nessa dualística ficção x realidade, Brás Cubas é apresentado como “um livro 

no qual o aspecto fortemente retórico do estilo reforça a energia mimética da 

linguagem, o seu poder de imitar e fingir (ficção) a variedade concreta da vida” 

(MERQUIOR, 2002, p. 8). Assim, numa perspectiva de ressignificação do real, 
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ocorre “uma revisão da identidade do povo narrado. O homem e o meio que o cerca 

são redimensionados no afã de amalgamar os sentidos, de certa forma não 

contemplados por outros gêneros” (GARCIA, 2005, p. 170). Enquanto narrador auto 

ou homodiegético, Brás Cubas e Zacarias representam a consciência que falta nas 

demais personagens presentes em suas histórias, representantes de uma 

humanidade caótica, inconsciente, carente de valores morais, carente de afeto, de 

amor ao próximo.  

 Jorge Schwartz (1981, p. 75) nos ensina que “A linguagem do fantástico 

adquire funções que se projetam além do texto ficcional, para vincular-se a séries 

culturais de ordem universal”. É, pois, no texto de ficção, que encontramos a 

sugestão para vencer o medo à indiferença humana, apresentada pelo próprio 

Zacarias, artista pirotécnico da vida, que encontra na morte uma condição superior. 

Trata-se de manter a esperança em um porvir repleto de luz, que possa proporcionar 

à humanidade um mundo melhor: “Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol 

brilhando como nunca brilhou” (RUBIÃO, 2006, p. 18).  

Se levarmos em consideração a premissa borgeana, que possibilita a cada 

autor criar seus precursores, chegaremos à conclusão de que Murilo Rubião, leitor 

declarado de Machado de Assis, elege-o como seu precursor. Borges também se 

tornaria precursor de Júlio Cortázar que, além de produzir narrativas insólitas, 

posicionou-se teoricamente sobre a literatura fantástica em “Aspectos del cuento” 

(1970). Ao considerar o tema como elemento mais significativo do conto, Cortázar 

toma não apenas o ficcionista conterrâneo como, também, Murilo Rubião, entre seus 

precursores, na medida em que tanto suas concepções teóricas quanto os contos 

por ele escritos aproximam-se da temática preponderante na narrativa de ambos os 

autores: o Fantástico.  

Enquanto leitor das Memórias póstumas, Rubião encontra em Machado 

inspiração para suas fantásticas narrativas e, reelaborando a ficção machadiana em 

outro tempo e espaço, chega a sua própria ficção. Recordemos que o resultado 

dessa fusão entre diferentes textos resulta num produto final que deve ser 

considerado eminentemente superior do que a simples soma de suas partes. Em 

suma, admitida sua capacidade de renovação derivada pelo ato da leitura, podemos 

afirmar que o pirotécnico Zacarias, através de suas travessuras pós-morte, 

reescreve a ficção machadiana, assumindo assim, a autoria das Memórias póstumas 

de Brás Cubas.  
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Os eventos fantásticos que marcam tais narrativas servem, em ambos os 

casos, para provocar uma reflexão sobre o real a partir da ficção, como também nos 

ensina o autor de El aleph. Retomemos, pois, a epígrafe desse texto na qual Jorge 

Luis Borges afirma crer que somos imortais - uma imortalidade que não é pessoal, 

mas, cósmica - porque sobrevivemos através de nossa memória, espaço que guarda 

eternamente todas as nossas ações. E não nos esqueçamos de que é através dessa 

mesma memória que construímos e armazenamos nosso arcabouço de leituras, 

responsável pela ressignificação tanto do espaço real quanto do verossímil.   

 

 

3.2  MURILO RUBIÃO, AUTOR DE IMAGINÁRIOS SERES BORGEANOS  

 
 
Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranqüilos, 
encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. 
 

Franz Kafka,  

A metamorfose 

 

 

Em determinados contos de O Pirotécnico Zacarias (2006), deparamo-nos 

com diferentes intervenções do fantástico manifestadas através de um fenômeno 

comum em algumas das narrativas apresentadas: a metamorfose. Esse fenômeno 

pode ser observado, por exemplo, em “O ex-mágico da Taberna Minhota”, através 

das sucessivas e incontroláveis mágicas realizadas pelo narrador-personagem que, 

por conta de suas fantásticas habilidades, assume diferentes ocupações no 

desenrolar da narrativa. Já em “Os dragões” e “Teleco, o coelhinho”, são alvo das 

constantes mudanças, animais-personagens que procuram metamorfosear-se com o 

intuito de se assemelharem à figura humana. Nesse sentido, o autor reafirma uma 

das proposições mais importantes de sua narrativa, senão a principal, que é o 

questionamento sobre a verdadeira condição humana – indagação comumente 

encontrada na obra do escritor argentino Jorge Luis Borges – como metáfora de um 

mundo, aparentemente, desumanizado.   

Desde a Antiguidade, com o “romance de aventuras e de costumes”, a ideia 

da metamorfose vem edificando um caminho complexo no seu processo evolutivo. 
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Concebida como um processo de transformação do homem e de sua identidade, a 

metamorfose, segundo Mikhail Bakhtin, pertence ao acervo do folclore mundial pré-

clássico. Para esse, a “transformação e a identidade estão profundamente unidas na 

imagem folclórica do homem. Essa união subsiste de modo bastante nítido no conto 

popular (BAKHTIN, 1998, p. 235). 

Muitas são as áreas do conhecimento que se utilizam da ideia da 

metamorfose para atingir seus mais diversos anseios e reflexões. Em Questões de 

literatura e de estética, o lingüista russo apresenta as seguintes ramificações 

percorridas pela ideia de metamorfose: 

 

Uma das ramificações desse caminho é a filosofia grega, onde a idéia da 
transformação, paralelamente à idéia de identidade, tem grande papel [...] 
Outra ramificação é o desenvolvimento religioso da idéia de metamorfose 
(transformação) nos mistérios antigos e principalmente nos mistérios 
elêusicos. A terceira ramificação apresenta a vida ulterior dos motivos da 
transformação no folclore popular. Finalmente, a quarta ramificação é o 
desenvolvimento da idéia de metamorfose na literatura (BAKHTIN, 1998, 
p. 235-236) 
 
 

Embora o estudo aqui proposto esteja pautado, sobretudo, nesta última 

ramificação, é inegável a contribuição de todas as outras vias de desenvolvimento 

da ideia da metamorfose para a instância literária. Nessa perspectiva, merecem 

destaque as formas filosóficas de transformação e a influência do folclore. Contudo, 

deve-se levar em consideração que “Cada metamorfose se auto-satisfaz e 

representa um todo poético fechado” (BAKHTIN, 1998, 237). 

Ainda segundo Bakhtin, caracterizado como “romance de aventuras e de 

costumes”, O asno de ouro, de Apuleio, inaugura uma nova concepção de 

metamorfose que passa a adquirir um caráter mais isolado, privado e, mesmo, 

francamente mágico. Como consequência, “A metamorfose tornou-se um modo de 

interpretação e de representação do destino particular do homem, separado do 

conjunto cósmico e histórico” (BAKHTIN, loc. cit.). Por conseguinte, sob influência 

direta da tradição folclórica, “a idéia de metamorfose mantém ainda energia 

suficiente para envolver todo o destino da vida do homem em seus momentos 

essenciais de crise. Daí seu significado para o gênero do romance” (BAKHTIN, loc. 

cit.). 

A proposta bakhtiniana oferece grande contribuição para o estudo da 

metamorfose na narrativa muriliana. No conto “O ex-mágico da Taberna Minhota”, o 
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narrador autodiegético demonstra constante crise identitária, pois além declarar 

completa insatisfação com suas incontroláveis habilidades de mágico - o que lhe fez 

cometer frustradas tentativas de suicídio - esse decide, por fim, tornar-se funcionário 

público, pensando ser a saída para romper em definitivo com a sua vida monótona e 

infeliz. Afinal, certa vez escutara de um triste homem que ser funcionário público era 

suicidar-se aos poucos. “Não me encontrava em condições de determinar qual a 

melhor forma de suicídio que melhor me convinha: se lenta ou rápida. Por isso 

empreguei-me numa Secretaria de Estado (RUBIÃO, 2006, p. 23). 

A narrativa de Rubião apresenta, como principal cenário, o espaço urbano 

moderno, através do qual é evidenciada a relação do homem com o caos 

estabelecido pelo progresso citadino que o sufoca e o desestabiliza. Este espaço é 

apresentado ao leitor em meio a insólitos acontecimentos, responsáveis por 

instaurar o universo fantástico nas histórias narradas. O próprio Murilo afirmava sua 

crença naquilo que estava além da rotina. Essa atmosfera insólita instaura o jogo 

entre o “real” e o “verossímil”, experenciado tanto pelas personagens de ficção 

quanto pelo leitor. Nesse sentido, deve-se pensar na leitura a partir da concepção de 

Robert Scholes (1989), uma leitura concebida sempre como um esforço conjugado 

de compreender e incorporar o que foi lido.  

Para Jorge Shwartz (2006), esse pacto de leitura caracteriza um 

procedimento originário dos mecanismos narrativos de A metamorfose, de Franz 

Kafka, considerado um divisor de águas do gênero, pois, “Em momento algum o 

narrador ou personagem se detém para explicar as razões ou os mecanismos da 

transformação de Gregório Samsa em enorme inseto. O leitor tampouco se detém 

para questionar o fenômeno” (RUBIÃO, 2006, p. 103). Com seu dom de impor o 

caso irreal, a narrativa kafkiana assemelha-se ao estilo narrativo de Murilo Rubião. 

Segundo Schwartz, o autor provoca uma inversão da instância narrativa, posto que o 

ser metamorfoseado, o inseto, se transforma em instrumento de crítica do meio 

social no qual Samsa está inserido.  

De forma análoga, Murilo Rubião revela, em sua narrativa, “a maneira singela 

e aparentemente natural de retratar o sofrimento, os modos de mascarar o tedium 

vitae e o desentendimento humano” (SCHWARTZ, 2006, p. 108). Tais 

características são evidenciadas não apenas em “O ex-mágico”, mas também em 

“Teleco, o coelhinho” e “Os dragões”. Através das narrativas murilianas aqui 

abordadas, podemos considerar que “Estamos diante de um bestiário em 
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permanente metamorfose usado simbolicamente para retratar a solidão ou a 

insensatez humana” (SCHWARTZ, loc. cit.). Basta recordarmos que, na narrativa de 

Rubião, é comum a utilização dos eventos fantásticos como máscara de uma cruel 

realidade. 

Em “O ex-mágico”, o narrador-personagem declara-se entediado por não 

encontrar qualquer explicação para sua presença no mundo. Órfão de pais e sem 

qualquer lembrança de infância ou juventude, o protagonista da história, de súbito, 

descobre-se grisalho ao mirar-se no espelho da Taberna Minhota. Assim, é 

acometido pelo pandeterminismo, comumente presente na literatura de caráter 

fantástico, e sem qualquer recordação de seu passado, estranhos acontecimentos 

começam a assomar-se-lhes: 

 

Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo 
desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, 
maritacas. [...] Quase sempre, ao tirar o lenço para assoar o nariz, 
provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando um 
lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um 
urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das 
minhasaç calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. 
Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de 
comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial 
ser proibido soltar serpentes nas vias públicas (RUBIÃO, 2006, p. 
21). 

 
 

 O caráter hiperbólico de suas involuntárias mágicas causa surpresa nas 

pessoas que passam pelas ruas e provoca incompreensão por parte da autoridade 

policial que, por sua vez, entende tais mágicas como uma espécie de burla ou 

atentado à segurança da população. Outra irônica situação é que, embora desde o 

início do conto o narrador autodiegético seja denominado “ex-mágico”, só no final da 

narrativa, quando o protagonista se torna funcionário publico e abandona sua antiga 

função, o nome metafórico é tomado em seu sentido literal. 

Comparando o romance antigo, O asno de ouro, com a narrativa “O ex-

mágico”, observamos que, no romance de Apuleio, os acontecimentos por ele 

representados são determinantes para definir a vida inteira do herói, narrada em 

suas etapas: infância, velhice e morte. Em Rubião, todavia, o ex-mágico se vê 

desolado por não dispor de tudo que sempre ambicionou: “um nascimento e um 

passado”. Quando a faculdade de fazer mágicas lhe é anulada pela burocracia do 
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setor público, o narrador, inconformado, declara: “O pior é que, sendo diminuto meu 

serviço, via-me na contingência de permanecer à toa horas a fio. E o ócio levou-me 

à revolta contra a falta de um passado” (RUBIÃO, 2006, p. 23-24).  

A invisibilidade de seu passado é caracterizada em “O ex-mágico” pela 

carência de uma memória que lhe garantisse infância, adolescência e uma vida 

adulta, o que não apenas lhe torna infeliz, como lhe conduz às constantes mudanças 

de função. “Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações, 

pequeno saldo de três anos de vida” (Id. Ibid. p. 24). Com sua história reduzida a 

apenas três anos de existência - caracterizada pela vida adulta -percebemos na 

história do ex-mágico mais um dos procedimentos do Fantástico apontados por 

Lauro Marauda (2010), trata-se das alterações em nível de tempo. Em apenas três 

anos, o narrador-personagem trabalha em um restaurante divertindo a freguesia, 

depois passa a atuar como mágico de circo e, por fim, torna-se funcionário público, 

abrindo mão de suas habilidades de mágico.  

As sucessivas mudanças de trabalho caracterizam as transformações sofridas 

pelo protagonista e representam seu processo metafórico. “Com base na 

metamorfose é criado o tipo de representação de toda a vida humana em seu 

momentos essenciais de ruptura e de crise: como um homem se transforma em 

outro (BAKHTIN, 1998, p. 237). Em “O ex-mágico”, os momentos de ruptura e de 

crise que caracterizam sua breve existência evidenciam sua transformação de 

mágico da Taberna Minhota - e posteriormente, mágico de circo - a funcionário 

público de uma Secretaria de Estado. Dessa maneira, “são dadas imagens 

radicalmente diferentes de um único homem, nele reunidas conforme as diferentes 

épocas, as diferentes etapas de sua existência. Não há aqui um ‘devir’ em sentido 

estrito, mas sim crise e transformação” (Id. Ibid. p. 237-238). 

Já no conto “Teleco, o coelhinho”, o narrador, ao fitar o mar, é abordado por 

alguém que lhe pede, insistentemente, um cigarro. Neste episódio uma situação 

aparentemente banal – pensava o narrador que algum moleque o importunava 

pedindo-lhe cigarro - é subvertida num acontecimento absurdo: “Exasperou-me a 

insolência de quem assim me tratava e virei-me, disposto a escorraçá-lo com um 

pontapé. Fui desarmado, entretanto. Diante de mim estava um coelhinho cinzento” 

(RUBIÃO, 2006, p.56). Tal acontecimento deixa o narrador desconcertado afinal, 

não estamos acostumados com coelhos falantes, nem tão pouco, “fumantes”.  
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A imagem do coelho é fortemente representativa na literatura fantástica. 

Encontramo-la em um dos contos que integram Bestiário - obra literária do escritor 

argentino, Júlio Cortázar, publicada em 1951 - intitulado “Carta a una señorita en 

París”. A narrativa principia com a escrita de uma carta à senhorita Andreé, 

proprietária do imóvel, cedido temporariamente a uma amiga. A carta não apenas 

constitui a narrativa em sua completude com também é escrita pela nova inquilina 

que principia o relato abordando os inconvenientes de ocupar um espaço tão 

minuciosamente organizado: 

 

Andrée, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle 
Suipacha. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar 
en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, 
esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un 
cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto de Rará. Me 
es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha 
dispuesto todo como una reiteración visible de su alma, aquí los libros (de 
un lado en español, del otro en francés e inglés), allí los almohadones 
verdes, en este preciso sitio de la mesita el cenicero de cristal que parece 
el corte de una pompa de jabón, y siempre un perfume, un sonido, un 
crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con 
té y tenacillas de azúcar... Ah, querida Andrée, qué difícil oponerse, aun 
aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que 
una mujer instaura en su liviana residencia (CORTÁZAR, 1978, p.7). 

 
 
Se, por um lado, a narradora declara que o incômodo com a nova residência 

deve-se não tanto pelos coelhinhos, mas, porque lhe dói ingressar em uma ordem 

fechada, por outro, é justamente a multiplicação incontrolável de coelhos que rompe 

com a ordem anteriormente instaurada pela senhorita Andrée em sua residência. O 

que estabelece a presença do Fantástico na narrativa de Cortázar é, pois, o hábito 

esporádico da narradora e protagonista de expelir coelhos pela boca, como 

podemos observar em sua declaração: “No me lo reproche, Andrée, no me lo 

reproche. De cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no 

vivir en cualquier casa, no es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar 

aislado y andar callándose (CORTÁZAR, 1978, p. 7-8).  

Em “La Liebre Lunar”, encontrada na obra borgeana El libro de los seres 

imaginários, faz-se referência à imagem da lebre lunar de acordo com a cultura 

chinesa, através da qual, em uma de suas vidas anteriores, Buda teria padecido de 

fome. Para alimentá-lo, uma lebre teria se lançado ao fogo, o que levaria Buda a 

enviar sua alma à lua, a fim de recompensá-la. E assim, segundo Borges, “Ahí, bajo 
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una acácia, la Liebre tritura en un mortero mágico las drogas que integran el elixir de 

la inmortalidad. En el habla popular de ciertas regiones, esta Liebre se llama el 

doctor, o liebre preciosa, o liebre de jade” (BORGES, 2005, p. 138). 

Ligados à velha divindade chamada Terra-Mãe, ao simbolismo da vegetação, 

das águas fecundantes, regeneradoras, que representam a perpétua renovação da 

vida, lebres e coelhos são lunares: dormem de dia, como é o caso dos coelhinhos 

expelidos pela protagonista do conto cortaziano, e surgem saltitantes durante a noite 

“porque sabem, seguindo o exemplo da Lua, aparecer e desaparecer com o silêncio 

e a eficácia das sombras” (CHEVALIER,GHEERBRANT,1994, p. 540). Esse 

constante aparecimento e desaparecimento é caracterizado na narrativa muriliana 

pelas frequentes metamorfoses sofridas pelo coelhinho Teleco.  

Retomando, pois, a narrativa de Murilo Rubião, convém ressaltarmos que, 

após o primeiro encontro na praia, fitando o mar, “homem” e “coelho” tornam-se 

amigos e passam a morar sob o mesmo teto. O coelhinho Teleco, por sua vez, tinha 

como principal distração metamorfosear-se em diversos tipos de animais de 

diferentes espécies e tamanhos, o que caracteriza o tom hiperbólico de suas 

transformações. No entanto, ao contrário do ex-mágico, o coelhinho Teleco  

 

gostava de ser gentil com crianças e velhos, divertindo-os com 
hábeis malabarismos ou protestando-lhes ajuda. O mesmo cavalo 
que, pela manhã, galopava com a gurizada, à tardinha, em lento 
caminhar, conduzia anciãos ou inválidos às suas casas. Não 
simpatizava com alguns vizinhos, entre eles o agiota e suas irmãs, 
aos quais costumava aparecer sob a pele de leão ou tigre. 
Assustava-os mais para nos divertir do que por maldade (RUBIÃO, 
2006, p. 51). 
 
  

Segundo o narrador, a constante mania de Teleco, metamorfosear-se em 

outros bichos, dava-se pela vontade de agradar ao próximo. Além de agradar ao 

outros, Teleco deixava transparecer sua busca incessante por uma forma de 

adaptação ao mundo que lhe fora negada pelo desprezo e indiferença dos homens. 

Ao metamorfosear-se, demonstra sua busca angustiada de se encontrar ou de 

libertar-se do mundo que o oprime. Essa metamorfose funciona como um espelho 

do comportamento humano, afinal, o que deseja, de fato, é comportar-se como 

homem, tendo em vista que se vê apaixonado por uma mulher. Ao metamorfosear-

se em canguru, Teleco se declara homem, autodenomina-se Antonio Barbosa e 

passa a negar sua verdadeira condição de coelho.  
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Ao buscar imitar os homens, Teleco passa por um processo de usurpação, o 

corpo do coelho é usurpado pelo corpo de uma canguru com hábitos humanos. De 

forma irônica, a derradeira metamorfose de Teleco, que representaria a realização 

do seu desejo – transformar-se em um humano – responsabiliza-se por destitui-lo da 

vida. Doente e sem forças, Teleco adormece no colo do amigo que, por sua vez, 

declara: “Ao acordar, percebi que uma coisa se transformara nos meus braços. No 

meu colo estava uma criança encardida, sem dentes. Morta” (RUBIÃO, 1998, p. 

152). Para Jorge Schwartz (2006, p. 106), “As metamorfoses de Teleco nada mais 

são do que tentativas frustradas de adequação ao mundo; isso explica que a última 

das transformações seja em uma ‘criança encardida, sem dentes. Morta’”.  

Dessa forma, o pandeterminismo que marca o final da narrativa, através da 

morte de Teleco no exato momento em que esse deveria concretizar seu sonho de 

tornar-se humano, serve de metáfora para a degradação física e espiritual do 

homem. Através do Fantástico, o narrador provoca uma reflexão sobre a sociedade 

e seus costumes alienantes, tendo em vista que a humanidade vive a busca 

desesperada por uma identidade, em um interrogar constante sobre sua existência 

no mundo. Assim, o homem precisa metamorfosear-se, constantemente, com o 

intuito de atender às necessidades que lhe são impostas pelo mundo 

contemporâneo, sempre a exigir-lhe mais do que suas forças vitais podem suportar.   

Através de sua narrativa “Teleco, o coelhinho”, aprendemos que: 

 

É preciso pensar na extrema importância do bestiário lunar nesta 
tapeçaria subjacente da fantasia profunda, onde estão inscritos os 
arquétipos do mundo simbólico, para compreender a significação das 
inúmeras lebres e coelhos, misteriosos, familiares e companheiros muitas 
vezes inconvenientes dos luares do imaginário 
(CHEVALIER,GHEERBRANT,1994, p. 540). 
 
 

Ainda na narrativa muriliana, encontramos mais um importante representante 

desse mundo simbólico: o dragão.  No conto “Os Dragões”, esses animais aparecem 

em grande número na cidade, mas morrem em seguida por contraírem 

desconhecidas moléstias. Somente dois dos dragões sobreviveram e, mais para 

reflexão do leitor do que para a sua surpresa, eram justamente os mais corrompidos 

pela influência humana em seus desvios comportamentais. Apenas as crianças, em 

sua terna pureza espiritual, compreendiam a real natureza daqueles animais. Os 
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demais habitantes da cidade, por sua vez, buscavam de todas as formas 

humanizarem os dragões e torná-los imagem e semelhança dos homens.   

No Prólogo de El libro de los seres imaginários, Jorge Luis Borges e Margarita 

Guerrero  (2005, p. 7) afirmam que “Ignoramos el sentido del dragón, como 

ignoramos el sentido del universo, pero algo hay en su imagen que concuerda con la 

imaginación de los hombres”. A complementação para essa ideia pode ser 

encontrada no Dicionário de símbolos e mitos literários (CHEVALIER; 

GHEERBRANT,1994, p.249) onde ele é apresentado como “guardião dos tesouros 

ocultos”. Talvez seja o dragão a principal metáfora desse severo guardião que 

protege e oculta o verdadeiro sentido do universo, tantas vezes aludido por Borges 

em seus textos. Assim, em “El Dragón” o escritor argentino declara: 

 

La historia le atribuye [aos dragões] la paternidad de los primeros 
emperadores. Sus huesos, dientes y saliva gozan de virtudes 
medicinales. Puede, según su voluntad, ser visible a los hombres o 
invisible. En la primavera sube a los cielos; en otoño se sumerge en la 
profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas e vuelan con ímpetu 
propio […] El Dragón rige las montañas, se vincula a la geomancia, mora 
cerca de los sepulcros, está asociado al culto de Confucio, es el Neptuno 
de los mares e aparece en tierra firme (BORGES, 2005, p. 79-80). 
 
 

No conto “Os dragões”, de Murilo Rubião, esses animais também aparecem 

em terra firme e provocam nos moradores inúmeras e absurdas discussões. Com o 

passar do tempo, os animais não apenas aderem aos ensinamentos que lhes são 

passados pelo professor responsável pela sua educação, mas adquirem também os 

defeitos humanos, antes desconhecidos por sua real condição: “fugiam, a noite, do 

casarão e iam se embriagar no botequim. O dono do bar se divertia vendo-os 

bêbados, nada cobrava pela bebida que lhes oferecia” (RUBIÃO, 2006, p. 51-52). 

Quando o botequineiro passou a negar-lhes bebida, os dragões passaram a cometer 

pequenos furtos para satisfazerem o vício. A naturalidade com que é narrada a 

humanização dos dragões na narrativa muriliana desconstrói “a surpresa do Insólito, 

o temor do sobrenatural desconhecido e, por fim, não provoca a tão comentada 

‘hesitação’ no leitor” (BASTOS, s/d, p. 25) ideias fortemente propagadas por Tzvetan 

Todorov em Introdução à literatura fantástica. 

Em “Os Dragões”, a evidência da metamorfose se dá no plano 

comportamental dos animais, que deixam sua anterior condição, para agirem de 

acordo com os ensinamentos humanos. À revelia dos ensinamentos passados pelo 
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professor, responsável por seu adestramento, os dragões acabam assimilando dos 

humanos seus defeitos mais vis. Inconformado, o narrador e também educador dos 

dragões, declara:  

 

Odorico, o mais velho dos dragões, trouxe-me maiores contrariedades. 
Desastradamente simpático e malicioso, alvoroçava-se todo à presença 
de saias. Por causa delas, e principalmente por uma vagabundagem 
inata, fugia as aulas. As mulheres achavam-no engraçado e houve uma 
que, apaixonada, largou o esposo para viver com ele [...] Pouco tempo 
depois ela foi encontrada chorando perto do corpo do amante. Atribuíram 
sua morte a tiro fortuito, provavelmente de um caçador de má pontaria. O 
olhar do marido desmentia a versão (RUBIÃO, 2006, p. 52-53). 
 
 

Seja através das forças do destino o do acaso, a morte - ou 

“desaparecimento” de Odorico, como relata o narrador – além de caracterizar um 

dos procedimentos do Fantástico segundo Marauda (2010), o pandeterminismo, 

reflete também sobre um dos sistemas temáticos recorrentes na literatura fantástica, 

de acordo com Ceserani: o eros e a frustração do amor romântico. Para esse a 

literatura fantástica assumiu uma tarefa crítica com relação a tal temática e, em seus 

textos, é possível encontrar todos os limites e aberrações do amor romântico, desde 

“os excessos da projeção individual do objeto de amor sobre um objeto que não é 

digno dele ou nem mesmo se apercebe dele”, às “sublimações que chegam a 

encarnar o objeto de amor em uma imagem pictórica ou até mesmo em um 

fantasma” (CESERANI, 2006, p. 88). O amor entre uma mulher e o dragão Odorico 

caracteriza um exemplo real dessa sublimação amorosa. 

Na narrativa aqui analisada, as sucessivas tentativas humanas de domesticar 

os dragões são fracassadas porque os homens não compreendem sua natureza, 

seu instinto animal. Muitas vezes associados às forças ocultas, “O dragão nos 

aparece essencialmente como um guardião severo ou como símbolo do mal e das 

tendências demoníacas” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1994, p.349). Por outro 

lado, a convivência humana também pode ser concebida como má influência para 

os dragões, posto que a tentativa de imitar os homens os conduz à fuga da cidade, 

ao isolamento ou à autodestruição.   

Em “El Dragón en Occidente”, Jorge Luis Borges (2005, p. 87) declara que “El 

tiempo ha desgastado notadamente el prestigio de los dragones. Creemos en el león 

como realidad y cómo símbolo; creemos en el minotauro como símbolo, ya no como 

realidad”. Entre os 116 monstros que, segundo o autor, povoam as mitologias e 
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religiões, o dragão ocupa lugar de destaque em El libro de los seres imaginários. Tal 

observação pode ser comprovada através do três textos que compõem a referida 

obra literária: “El Dragón”, “El Dragón Chino” e “El Dragón en Occidente”. Nesse 

último texto, Borges nos ensina que:  

 

el Dragón es acaso el más conocido pero también el menos afortunado de 
los animales fantásticos. Nos parece pueril y suele contaminar de 
puerilidad las historias en que figura. Conviene no olvidar, sin embargo, 
que se trata de un prejuicio moderno, quizá provocado por el exceso de 
dragones que hay en los cuentos de hadas (BORGES, 2005, p. 87-88). 
 
 

 Podemos notar, na narrativa de Rubião, que essa imagem pueril, a que 

Borges se refere ao tratar da imagem do dragão, é desconstruída na narrativa pela 

convivência de tais animais com os humanos. Assim, da forma como o ex-mágico se 

decepciona com sua humana condição de funcionário público, e o coelhinho Teleco 

conhece a morte quando consegue metamorfosear-se em humano, o único dragão 

que sobrevive ao processo de “humanização”, a que é imposto, foge sem deixar 

qualquer resquício de sua existência. Seria a fuga do João - nome dado ao último 

dos dragões - a causa da invisibilidade daquela cidade pelos demais animais da 

mesma espécie que por ali passavam? 

  

Seja qual for a razão, depois disso muitos dragões têm passado 
pelas nossas estradas. E por mais que eu e meus alunos, 
prostrados na entrada da cidade, insistamos que permaneçam entre 
nós, nenhuma resposta recebemos. Formando longas filas, 
encaminham-se para outros lugares, indiferentes ao nossos apelos 
(RUBIÃO, 2006, p. 54-55). 

 
 

Talvez o medo de ter de enfrentar a dolorosa metamorfose da humanização 

sofrida pelos seres da mesma espécie, outros dragões recusaram-se de pousar 

naquela mesma cidade. O homem que se pensa superior a toda e qualquer espécie 

viva na terra, vê-se envolto ao desconcerto do mundo que ele mesmo provocou, o 

que o coloca em condição inferior aos animais. Nas três narrativas murilianas aqui 

apresentadas - “O ex-mágico da Taberna Minhota”, “Teleco, o coelhinho” e “Os 

Dragões” - é o contato com o homem que conduz os animais à própria degradação. 

Assim, questionando os valores humanos “sem despreender-se de todo do propósito 

referencial – a par de que, como já visto, seria impossível, pela natureza conotativa 
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da semiose literária -, a ficção de Murilo Rubião expande-se para uma espécie de 

universalismo temático que lhe dá funcionalidade alegórica (BASTOS, s/d. p. 27). 

Em texto de posfácio para a obra literária O pirotécnico Zacarias e outros 

contos, intitulado “Murilo Rubião: um clássico do conto fantástico”, Jorge Schwartz 

(2006, p. 107) declara: 

 

O tema da metamorfose, iniciado no conto “O ex-mágico da Taberna 
Minhota” tem continuidade em contos como “Os dragões” e “Teleco, o 
coelhinho”, verdadeiros clássicos do seu repertório. As transformações 
contínuas dos personagens revelam uma tentativa vã de adaptação a um 
mundo onde não há mais lugar para valores como a pureza e a inocência. 
O clima lúdico desses contos serve para mascarar questões profundas da 
existência humana. 

 
 

No ensaio “Murilo Rubião: a poética do Uroboro”, Schwartz (1981, p. 81) 

acrescenta que “o questionar do ‘homem-e-sua-circunstância’ é um dos subtextos 

para o qual a linguagem do fantástico remete”. Neste sentido, podemos notar que o 

homem que aparece na narrativa de Murilo Rubião é dotado de individualismo, 

solidão e insensatez. Isso o leva a caminhar em direção a um mundo 

desestabilizado e caótico. As ações insólitas presentes em cada narrativa promovem 

as inversões da realidade para torná-la menos cruel:  

 

Nisto reside o efeito de terror de grande parte dos realismos irrealistas 
deste século, como em Kafka, sobretudo, em cuja obra ‘o lógico e o 
absurdo, o racional e o irracional, o real e o alegórico se amalgamam 
intimamente’, obrigando o leitor a mudar radicalmente sua experiência 
decodificadora, pois agora lhe cabe, ‘ao invés de ler o texto a partir do 
mundo’, ‘ler o mundo a partir do texto’ (BASTOS, s/d. p. 22). 
 
 

Destarte, o Fantástico, fortemente presente na narrativa muriliana, funciona 

como um convite à humanidade para a reflexão sobre o caráter insólito da própria 

realidade humana, quiçá mais surpreendente e misteriosa do que a própria ficção. 

Aqui reside, talvez, a premissa maior desta investigação: ler o mundo através do 

texto, partindo sempre da literatura para chegar à realidade. Aprendemos com 

Borges que o mundo das leituras é o mais belo e fantástico habitat humano. Por 

isso, o escritor argentino declarava recordar mais de suas leituras do que da própria 

vida cotidiana.  
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Em “Aspectos del cuento” Júlio Cortázar (1970) afirma que o conto constitui 

um gênero de crescente importância e vitalidade que precisa ser concebido além de 

suas particularidades nacionais e internacionais. Assim, não existiria uma descrição 

precisa para o gênero, posto que apenas “con imágenes se puede transmitir esa 

alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un gran cuento tiene entre 

nosostros, y que explica también por qué hay muchos cuentos verdaderamente 

grandes”. 

O autor de Bestiário declara, ainda, que quase todos os seus contos 

pertencem ao Fantástico opondo-se, assim, ao falso realismo propagado pelo 

otimismo filosófico e científico do século XVIII. Através de um estilo que considera 

“más secreto y menos comunicable”, o escritor argentino declara seguir os 

ensinamentos de Alfred Jarry, segundo o qual, o verdadeiro estudo da realidade não 

reside nas leis, mas, nas exceções a essas leis. Dessa forma, Cortázar percorre os 

princípios norteadores de sua busca pessoal por uma literatura que esteja à margem 

de toda e qualquer forma de realismo ingênuo. De maneira análoga, as narrativas 

fantásticas de Borges e de Rubião, aqui apresentadas, revelam-se como fatores de 

renovação da literatura latino-americana, causando profunda metamorfose no canon 

literário do século XX. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa aqui apresentada sob o título “NARRATIVAS FANTÁSTICAS DE 

BORGES E RUBIÃO: INSÓLITOS QUE SE BIFURCAM A CAMINHO DO LEITOR” 

traduz um desejo inicial de aproximar dois autores de nacionalidade e línguas 

diferentes, o primeiro, de língua espanhola e o segundo, de língua portuguesa, 

nascidos em países vizinhos, Brasil e Argentina, historicamente contemporâneos, 

mas separados por uma categorização tantas vezes injusta e taxativa: a construção 

do cânon literário. Pela magnitude de sua obra, Borges faz parte do rol dos 

escritores mundialmente conhecidos e, inserindo-se no cânon universal, tornou-se 

um clássico da literatura.  

A produção literária de Murilo Rubião, apesar de ter atingido um número 

considerável de adeptos, ainda é pouco explorada em seu próprio país. Considerada 

uma “obra limitada” nas palavras do crítico Jorge Schwartz – posto que reúne cerca 

de apenas 23 narrativas -  constitui, em sua plenitude, uma rica ficção, e vem aos 

poucos atingindo um lugar de destaque na literatura brasileira contemporânea.  

Apesar dos traços que diferenciam os autores em estudo, esses têm em 

comum algo que os une e aproxima de forma instigante: trata-se do estilo narrativo, 

traduzido no gosto pelo inusitado, pelo inverossímil, a paixão pelo Insólito, 

apresentada em suas narrativas de forma tão sutil quanto engenhosa. Enquanto o 

escritor argentino desenvolve sua afeição pela narrativa apenas na sua maturidade 

literária – tendo em vista ter principiado pela poesia e pelo ensaio - o brasileiro, 

Rubião, dedicou-se inteiramente à escritura de seus contos, mas o fez de maneira 

tão intensa que optou, diversas vezes, por reescrevê-los. Na incansável busca pela 

perfeição narrativa, demorou nada mais nada menos que 26 anos para concluir seu 

conto “O convidado”. Em entrevista concedida a J. A. de Gravile Ponce, o escritor 

mineiro declara: “Reelaboro a minha linguagem até a exaustão, numa busca 

desesperada de clareza”13.  

Em “Os arquivos implacáveis: confissões”, no jornal carioca A Manhã, de 11 

de dezembro de 1949, Rubião define sua produção como “minguada obra literária, 

composta mais de livros inéditos, de originais rasgados ou sepultados em revistas e 

                                                 
13 In: O pirotécnico Zacarias. São Paulo: Ática, 1974, p.4.  
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jornais provincianos”. Apesar da modéstia, a obra muriliana é considerada por 

críticos, a exemplo de Antonio Cândido e Jorge Schwartz, como o maior expoente 

da literatura fantástica no Brasil.  

No prefácio para a edição de O pirotécnico Zacarias e outros contos, em texto 

intitulado “A aventura solitária de um grande artista”, Humberto Werneck (2006) 

sugere que é preciso voltar no tempo até a segunda metade da década 60, 

momento em ocorreu o conhecido “boom na literatura hispano-americana”, e 

recordar que foi nessa época que escritores como o argentino Julio Cortázar e o 

colombiano Gabriel Garcia Márquez conquistaram seus leitores através de uma 

forma peculiar de narrar, característica do “Realismo Mágico” ou o “Realismo 

Fantástico”. Quando essa literatura chega ao Brasil, apresentando estilo pouco 

explorado em nossa literatura e conquistando os leitores e a crítica local, “só aí 

começamos a perceber que havia entre nós, fazia tempo, um escritor cuja obra 

merecia ser classificada de, em mais de um sentido, fantástica”, declara Werneck. 

Apesar de ter sido comparado por inúmeras vezes a Franz Kafka, Rubião já 

havia publicado alguns de seus livros quando leu o escritor tcheco pela primeira vez. 

Sua inspiração maior sempre foi a literatura de Machado de Assis, o que não é de se 

estranhar pela semelhança do seu pirotécnico Zacarias com o Brás Cubas 

machadiano quando narram, postumamente, suas memórias. Um livro também 

muito inspirador para Murilo Rubião foi a Bíblia Sagrada, fonte primordial de suas 

reveladoras epígrafes, sempre a prenunciar as historias a serem por ele narradas. 

Nesse sentido, assemelhou-se a Borges, que também buscou, nas Sagradas 

Escrituras matéria-prima para suas incontáveis narrativas. 

Um mundo onírico em que tudo é simulacro, assim é o cenário apresentado 

por Borges em “Las ruinas circulares”. A presença do Fantástico cria uma atmosfera 

cinzenta, opaca, e o criador precisa dar vida à sua criatura para conseguir realizar 

sua missão: sonhar um homem e trazê-lo à realidade. O velho mago o teria 

conseguido, não fosse a revelação final de que também ele era uma criatura 

sonhada por outrem, um simples simulacro tanto quanto a sua criatura. Seriamos, 

afinal, todos nós homens e mulheres, também meros simulacros? A literatura 

fantástica tem esse poder questionador e através de elementos aparentemente 

inverossímeis, provoca a reflexão humana sobre a sua realidade empírica, 

colocando-a em cheque.  
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Na referida narrativa, observamos o cruzamento do plano onírico com o plano 

subjetivo, um dos procedimentos fantásticos apontados por Borges que nos conduz 

à reflexão de que a edificação de um homem através do sonho não apenas 

caracteriza o simulacro como cria, também, a representação de um duplo. Assim 

sendo, ao optarmos por não explicitar a metáfora do duplo identificada no conto “Las 

ruinas circulares”, reafirmamos, pela ausência, a invisibilidade que não deixa de 

assimilar a literatura fantástica.  

Em “Pierre Menard, autor del Quijote”, conto mundialmente conhecido, um 

ícone da literatura espanhola, El Don Quijote de la Mancha é reescrito três séculos 

depois, fidedignamente, por outro autor, Pierre Menard. O Insólito presente nessa 

narrativa borgeana reside, inicialmente, na esplêndida habilidade de Pierre Menard 

em conseguir escrever outro Quijote, idêntico ao anterior, e o próprio narrador 

assegura que não se trata de uma cópia, mas, de outra obra literária, tão original 

quanto a primeira escrita por Cervantes.  

Menard, além de lograr êxito em sua empreitada, atualiza o romance 

cervantino, melhorando-o. E assim, não apenas se questiona o lugar autoral como, 

também, reflete-se sobre a importância fundamental do leitor, que em seu próprio 

tempo, espaço e contexto histórico-cultural, analisa, compreende e interpreta o texto 

lido preenchendo-lhe os espaços – à maneira Iseriana – dotando-lhe de sentido, 

atualizando-o e, consequentemente, tornando-o ainda melhor. Pierre Menard é a 

perfeita representação desse leitor que, no advento da recepção do texto, tem 

sempre algo a acrescentar-lhe. Afinal, “El Quijote” de Menard é, aparentemente, 

igual ao Quijote de Cervantes, mas os anos que os separam garantem-lhes a 

capacidade de ser a “mesma” obra, sendo já “outra”.  

“A ficção dentro da ficção”, evidenciada na narrativa de Pierre Menard une-se 

a outros procedimentos característicos do Fantástico – a criação de duplos - ao 

duplicar a ficção de Cervantes, revisitando as relações entre criador (autor/narrador) 

e criatura (obra literária), entre cópia e simulacro. Dessa forma, podemos conceber 

que Menard, através de um exercício de usurpação – um dos procedimentos para 

criar o Fantástico, segundo Lauro Marauda (2010) – assume a autoria do Quijote 

ocupando um lugar anteriormente atribuído a Cervantes. Mudam-se os autores, 

mudam-se os tempos, mudaria assim a própria obra? 

“Um livro muda pelo facto de não mudar enquanto o mundo muda”. A frase de 

Pierre Bourdieu serve como pano de fundo a análise da ficção dentro da ficção, 
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através de um exercício temporalmente inverso, no qual partimos da ficção de 

Borges e Rubião, em direção às obra ficcionais de outros autores, a exemplo de 

Miguel de Cervantes, Machado de Assis, Júlio Cortázar e Gabriel García Márquez. 

É, pois, através do jogo estabelecido pela ficcionalização da ficção que diferentes 

épocas, textos e autores se imbricam, se confundem e se enriquecem mutuamente, 

em um espaço de complementaridade e infinitude, sempre aberto às aventuras de 

novos leitores e/ou escritores, bem como a estabelecer, nesta análise, o tema 

Fantástico da viagem no tempo.    

A palavra aventura remete-nos à narrativa de Murilo Rubião, mais 

precisamente, ao conto “O pirotécnico Zacarias”, aventureiro por forças do destino 

ou acaso, personagem sem identidade a representar tantos outros que, como ele, 

vivem em busca de lugar em uma sociedade cada vez mais indiferente aos 

problemas alheios. E, se inicialmente, chama a atenção do leitor pelo fato de 

conseguir, depois de morto, fazer as mesmas coisas que fazia anteriormente, em 

vida, é através da sua condição de defunto-narrador que Zacarias consegue 

provocar importante reflexão sobre a verdadeira condição humana: “que 

acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos vivem uma vida 

agonizante?” pergunta o pirotécnico, que precisou morrer para descobrir que só 

assim a sua “capacidade de amar, discernir as coisas, é bem superior à dos seres 

que por [ele] passam assustados”.  

Há no conto uma riqueza de temáticas representativas do Fantástico literário. 

Se, por um lado, a possibilidade de o defunto proceder sua narração pós-morte 

marca o desaparecimento das fronteiras entre a vida e a morte, por outro, reflete que 

a carência de identidade que provoca em Zacarias profundas perturbações de 

consciência. Assim, enquanto o espírito vivo usurpa o corpo e as habilidades morto, 

assistimos à ocorrência de uma metamorfose que, aparentemente hiperbólica, se 

concretiza ficcionalmente por um processo de inversão temporal (morte-vida) que 

pode ser traduzida nas palavras de Marauda como ocorrência de “alterações em 

nível de tempo”. 

Por sua vez, os contos “Os dragões”, “Teleco, o coelhinho” e “O ex-mágico da 

Taberna Minhota” são analisados sob a perspectiva da metamorfose tanto humana 

quanto animal. Nesses contos, é possível observarmos fenômenos como a 

animalização do homem e humanização dos animais, a exemplo do que ocorre com 

o ex-mágico que expele pelos bolsos, ouvidos, mãos, mangas das roupas, os 
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animais mais inusitados possíveis. O ex-mágico traduz a imagem do próprio escritor 

que em sua ilimitada capacidade humana, acaba por resignar-se à função de 

funcionário público dedicado aos protocolos do ofício.   

Já Os dragões, assim como o coelhinho Teleco, decidem imitar os homens e 

acabam por arruinarem-se; os primeiros na farra, na orgia, na má conduta; o último, 

após metamorfosear-se em diversas espécies de animais, adoece e vem a falecer 

quando, por fim, transforma-se numa criança. O motivo da doença, a frieza e 

abandono do seu amigo que, por ciúmes, o atira à própria sorte. Insólita é a 

existência da obra de Murilo Rubião, assim como os temas nela tratados (Schwartz, 

1981, p. 1) 

Embora alguns procedimentos gerais usados pra estabelecer o Fantástico na 

narrativa ficcional sejam facilmente identificados nos três contos murilianos 

analisados no último subcapítulo, a exemplo do cruzamento entre o plano onírico e o 

plano subjetivo, a invenção de duplos, o pandeterminismo, a invisibilidade, o 

hiperbólico, a usurpação, a desaparição das fronteiras entre vida e morte, as 

perturbações da consciência – características presentes nas três narrativas – a 

trama de tais contos gira, majoritariamente, em torno da metamorfose. É pela 

possibilidade das múltiplas transformações por parte das personagens centrais que 

as demais categorias se instauram. Também por intermédio da metamorfose, o leitor 

é convidado a refletir sobre as constantes transformações humanas, às vezes, tão 

frequentes que chegam a passar despercebidas.  

Através da narrativas de Jorge Luis Borges e Murilo Rubião, somos incitados 

a refletir sobre a insolitude de nossa própria realidade, muitas vezes, mais repleta de 

eventos fantásticos do que a própria ficção. E assim como a ficção, o mundo real 

também pode ser concebido como um mundo insólito, um espaço em ruínas no qual 

“a presença da palavra crise [torna-se] inevitável. E um mundo em crise é um mundo 

não sólito, tanto no plano sócio-lógico-psicológico, quanto no da expressão artística” 

defende Lenira Covizzi (1978, p. 26).  

Afinal, como atrelar ao Insólito fatos aparentemente tão concretos e tão 

corriqueiros? Quando refletimos sobre a sociedade contemporânea, que tem se 

tornado cada vez menos solidária e mais materialista, quando nos deparamos com o 

caos social e encaramos, conscientemente, o mundo em que habitamos, 

percebemos que os Insólitos presentes nas narrativas literárias se solidificam para 

trazerem à tona uma realidade que insiste em esconder-se na ficção. Nesse cenário, 
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produz-se nova arte e, por conseguinte, surge outra concepção da dicotomia 

autor/leitor, pois, suas funções passam a complementar-se. E, se antes o leitor 

contentava-se com a condição passiva de mero decodificador da obra, hoje é 

solicitado a completá-la, a participar dela, a entrar por suas aberturas com ou sem 

fundo, atividade com que o autor também se identifica” (COVIZZI, 1978, p.32). Por 

isso, a figura do leitor é tão importante para os estudos sobre a presença do Insólito 

na narrativa literária do século XX. 

É preciso inquietá-lo, deixá-lo suspenso no ar, prendê-lo à narrativa, fazê-lo 

habitar o texto junto às demais personagens, só assim, o narrador conseguirá 

conduzi-lo pelos caminhos desejados, ou pelo menos, tentá-lo. O Insólito, traduzido 

em suas mais variadas categorizações, tem um especial poder de seduzir o leitor, de 

detê-lo ou de fazê-lo prosseguir pela trama narrativa. Os eventos inverossímeis, 

presentes na ficção literária, podem transformar o espaço da narrativa no habitat 

predileto do leitor que, à maneira borgeana, habitava os livros que lia, demonstrando 

ser o espaço da leitura mais interessante que o real, mais concreto que o verossímil.  

 Finalizando nosso trabalho sem, com isso, dar por encerrada a proposta 

desta investigação, acreditamos que a nossa viagem pelos senderos insólitos que se 

bifurcam a caminho do leitor revelou-nos as faces do Fantástico na literatura latino-

americana do século XX, fazendo-nos descobrir, assim como Cortázar em El arte 

narrativo y la magia que os caminhos percorridos foram suficientes para nos mostrar 

que “a magia é a coroação ou pesadelo do casual, não sua contradição”. 

Considerando, ainda, as ideias de Julio Cortázar de que, em um cuidadoso relato 

todo episodio é de projeção ulterior, esperamos que os caminhos percorridos nos 

conduzam a outros tempos, outros lugares e leituras, através de novos e velhos 

autores. Porque, ao caminhar em direção aos labirintos da biblioteca de Babel, 

estaremos sempre a criar nossos próprios precursores. Desse modo, aprendemos 

com o próprio Borges, no conto “Kafka y sus precursores”, que nossas leituras 

modificam nossa concepção de passado como hão de modificar o futuro. 
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