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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar os romances Cinzas do Norte, de Milton Hatoum, e Nadie 

Nada Nunca, de Juan José Saer, a partir da categoria narrativa do espaço. Ao longo do 

trabalho, propõe-se realizar também uma revisão crítica da história da ideia de espaço 

nas ciências humanas e em especial na História da Literatura e na Teoria da Literatura. 

Em nossa leitura comparada sobre Hatoum e Saer, as seguintes questões são 

suscitadas: produção literária na região amazônica e na região do Río de la Plata; 

produção e desprodução do espaço social; literatura contemporânea na Argentina e no 

Brasil; diálogo entre literatura e artes visuais na representação do espaço narrativo; 

recepção crítica das obras estudadas; ditaduras militar argentina e brasileira como pano 

de fundo político dos dois romances analisados.  

Palavras-chave: Espaço. Milton Hatoum. Juan José Saer. Produção social do espaço. 

Ficção contemporânea latino-americana. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze Cinzas do Norte, by Milton Hatoum, and Nadie Nada Nunca, 

by Juan José Saer, regarding narrative space. Throughout the work, it also proposes to 

perform a critical review about space as a historical category in the humanities and 

especially in the History of Literature and Literary Theory. In our comparative reading 

about Hatoum and Saer, the following questions arise: literary production in the Amazon 

region and in the Río de la Plata region; deproduction and production of social space; 

Brazilian and Argentine contemporary literature; dialogue between literature and visual 

arts when narrative space is represented; reader response towards Cinzas do Norte and 

Nadie Nada Nunca; Argentine and Brazilian military dictatorships as political background 

of Hatoum and Saer’s novels.  

Keywords: Space. Milton Hatoum. Juan José Saer. Social production of space. 

Contemporary Latin American fiction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa se desdobra em dois objetivos principais: a) Problematizar os 

usos e funções do espaço enquanto categoria narrativa na obra de dois escritores 

contemporâneos: o brasileiro Milton Hatoum e o argentino Juan José Saer b) Empreender 

uma revisão crítica de aspectos pontuais da ideia de espaço no campo das humanidades 

e da teoria literária.  

No caso dos escritores pesquisados, embora procuremos também fornecer uma 

visão panorâmica de suas obras como um todo – panorama, entretanto, sempre 

articulado a uma dicussão a respeito do espaço narrativo -, as análises enfatizarão dois 

livros: de Milton Hatoum, o romance Cinzas do Norte, publicado originalmente em 2003; 

de Juan José Saer, Nadie Nada Nunca, publicado em 1980. Neste sentido, nos situamos 

dentro do campo da Literatura Comparada. Como afirma Eduardo F. Coutinho no seu 

artigo “Sentido e função da Literatura Comparada na América Latina” (2003, p.24), é 

possível traçar três diretrizes ao pensarmos na prática do comparativismo na América 

Latina: “a tradicional relação América Latina/Europa Ocidental, a relação entre as 

literaturas nacionais no interior da América Latina e a caracterização da heterogeneidade 

das literaturas nacionais no âmbito continental”. Aproximamo-nos da segunda diretriz, ao 

comparar um escritor brasileiro com um autor argentino. Ao por em diálogo duas culturas 

e distintos sistemas literários buscamos não apenas sublinhar aproximações e 

divergências entre os textos escolhidos, como também situar nossa pesquisa em um 

contexto mais amplo e complexo, o da própria ideia de literatura latino-americana. 

Concordamos, portanto, que a Literatura Comparada na América Latina procura dar 

conta da “construção de uma unidade plural e móvel, que busque dar conta da tensão 

entre a produção literária geral do continente e suas diferenças específicas” (COUTINHO, 

2003, p.25).  
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 A pesquisa parte do pressuposto de que o enfoque no estudo do espaço não 

apenas é fundamental ao estudo do corpus, como adquire também relevância no 

entendimento de inúmeros projetos ficcionais contemporâneos. Apesar da sua 

importância, Antonio Dimas (1985, p.6) aponta que o estudo sobre o espaço não tem sido 

discutido com o mesmo grau de complexidade e desenvolvimento de outras categorias 

narrativas. Veremos que isto não é exclusividade dos estudos literários, pois teremos 

oportunidade de refletir não apenas a respeito da possível negligência das humanidades 

em relação ao espaço, como sobre o surgimento de um renovado interesse, em estudos 

recentes, a respeito de questões ligadas à espacialidade.  

 Na ficção contemporânea brasileira é frequente que o espaço seja um componente 

narrativo em destaque nos romances que se debruçam sobre os conflitos sociais das 

nossas metrópoles, assim como sobre a formação das mesmas. Uma “visão do espaço 

degradado” (PEREIRA, 2009, p.33) se encontra em romances como Vista do Rio, de 

Rodrigo Lacerda, ou, conforme atestam Schollhammer (2007) e Lehnen (2007), em Eles 

eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato. O espaço também adquire destaque em projetos 

narrativos que não tenham apenas o compromisso com uma representação/denúncia das 

grandes cidades brasileiras. É o caso, por exemplo, de Galileia, de Ronaldo Correia de 

Brito, no qual se busca renovar a leitura de um espaço muito visitado pelos escritores 

brasileiros: o sertão. Da mesma forma, em Nove noites, escrito por Bernardo Carvalho, a 

região de ocupação indígena entre o Maranhão e Tocantins, assim como os 

deslocamentos espaciais empreendidos pelo narrador da história, adquirem uma 

importância que transcende o mero “descritivo”. Por fim, outro romance de destaque no 

Brasil, nos últimos anos, Budapeste, de Chico Buarque, com sua atmosfera kafkiana 

conjugada à metaficcionalidade, tem no espaço um importante centro metafórico. Não é 

diferente com Milton Hatoum, autor cujo romance Cinzas do Norte faz parte do corpus 

desta pesquisa. Em suas obras, o espaço narrativo, com destaque para o espaço 

amazônico, desempenha um papel de protagonista. Não apenas no Brasil isso tem 

ocorrido: além de Juan José Saer, escritores como Roberto Bolaño, Mario Vargas Llosa 

ou Fernando Vallejo têm publicado obras nas quais o espaço se destaca. 
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 A primeira questão a ser problematizada, diante deste componente analítico, já se 

evidencia: por que o espaço na ficção tem se tornado tão importante? Uma breve olhada 

nos escritos de inúmeros sociólogos, teóricos e críticos pode nos dar uma resposta: 

autores como Bauman, Fredric Jameson, Marc Augé, entre tantos outros, têm ressaltado 

o quanto o espaço é relevante nos conflitos do mundo contemporâneo. Globalização, 

identidades fraturadas, diluição de fronteiras, questionamentos e transformações dos 

Estados-nação, conflitos por recursos naturais; todos são pautas de debate nas quais o 

conceito de “espaço” está imbricado de forma profunda. 

 Os romances do nosso corpus colocam em cena a categoria narrativa do espaço 

como um modo de problematizar impasses do mundo contemporâneo. No entanto, a 

literatura, como bem sabemos, possui seus próprios mecanismos de constituição, que 

não se confundem com o texto jornalístico, com um artigo de opinião, ou com uma tese 

das ciências sociais. Indagar-se a respeito do espaço implica em indagar sobre o próprio 

fenômeno da mímesis, da relação entre literatura e realidade. Nossa pesquisa, desta 

forma, evitará uma concepção da literatura como um espelho da sociedade, concepção 

que poderia nos levar a procurar nas cartografias ficcionais o exato correspondente de 

uma geografia “real”, “empírica”. Pelo contrário, tendo consciência dos mecanismos 

próprios do texto literário, nos indagaremos de que modo a literatura se configura em 

uma modalidade de conhecimento e de discussão política que, mediada por uma 

articulação entre a imaginação individual do poeta com o imaginário social que permeia 

sua escrita, constrói um mundo novo feito de palavras, personagens e histórias. 

Entendemos mímesis não como “imitação do real”, mas no sentido resgatado por teóricos 

como Luiz Costa Lima (2006) e Antoine Compagnon (2011): o de recriação ficcional da 

realidade – mímesis como vetor entre mundo do texto e mundo da experiência.  

 O segundo problema é um desdobramento do primeiro: como o espaço contribui 

para a constituição dos universos ficcionais contidos nos romances do corpus? Qual o 

papel desempenhado pelo espaço narrativo em cada uma das obras que serão 

analisadas? Cabe, neste ponto, tornar o debate um pouco mais específico. Comecemos 

por Cinzas do Norte, de Milton Hatoum. O espaço narrativo nos parece fundamental para 

o projeto desse romance, que consiste em contar a história da modernização 



14 
 

 

conservadora e predatória promovida pela ditadura militar, tendo a Manaus dos anos 60-

80 como foco. As alterações nocivas no espaço – natureza e cidade – são denunciadas 

e debatidas do início ao fim do livro. Em consequência, o espaço é elemento importante 

no questionamento da ideologia do progresso e de qualquer identidade fixa a respeito do 

“ser amazônico. Como Hatoum representa a natureza amazônica e o processo de 

degradação urbana de Manaus? Como os personagens se relacionam com o espaço, 

são afetados por ele, ou o transformam? Qual a importância dessa relação? O espaço 

contribui para um possível “exotismo” em Cinzas do Norte? Por que o debate sobre as 

artes visuais no livro é permeado por uma discussão a respeito da representação da 

natureza e da cidade? Existe algum diálogo intertextual entre Cinzas do Norte e outras 

obras literárias que tenham privilegiado a representação do espaço amazônico? 

 No caso de Nadie nada nunca, encontramos uma narrativa experimental que 

suspende ao mínimo os conflitos entre personagens e o desenvolvimento de uma 

“história”, em função da ênfase na construção de cenas predominantemente descritivas, 

nas quais o foco é justamente a representação poética do espaço. Assim como nos dois 

romances anteriores, o pano de fundo político do romance de Saer também é um regime 

de exceção, no caso, a ditadura argentina. Durante os anos 70, em um intenso verão 

cavalos são misteriosamente mortos nos arredores da cidade de Rincón, na província de 

Santa Fé. O mistério, que dá ares de trama policial ao romance, nunca é resolvido, pois 

o foco da narração consiste na investigação do espaço que envolve todos os 

personagens. O ritmo da narração é extremamente lento. O narrador escrutina com todos 

os detalhes as cenas apresentadas, que são “congeladas” pela narração: um cavalo 

respirando no quintal, ou uma bola que é lançada ao ar, por exemplo. Por que Ninguém 

nada nunca revela tal obssessão pelo espaço? O que leva o romance a privilegiar as 

descrições em detrimento das ações e conflitos entre os personagens? Em sua 

abordagem experimental do espaço haveria, por exemplo, alguma influência do nouveau 

roman? Como o romance dialoga com a própria história literária argentina? A extrema 

sensorialidade das descrições – que se detém em detalhes sobre a luz, as cores, as 

texturas – revelaria uma aproximação com a linguagem audiovisual e a da fotografia?  
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 As próprias questões específicas de cada romance, que não se esgotam apenas 

nas perguntas acima, podem se entrelaçar: que nuanças o debate político adquire, 

principalmente no tocante às ditaduras latino-americanas, em cada uma das obras? Que 

aproximações e divergências, em relação ao último tópico, é possível fazer entre elas? 

Sabemos que as literaturas na América do Sul desempenharam um importante papel de 

fixar uma ideia de “nacional”. O espaço foi uma categoria fundamental neste sentido, seja 

para, como diria Antonio Candido em “Literatura e subdesenvolvimento” (1972), exaltar a 

riqueza natural dos países em que se situam, ou para denunciar o nosso atraso social. O 

espaço, nos dois romances em estudo contemporâneas, continua a desempenhar este 

papel? Se observarmos o desenvolvimento da fortuna crítica dos dois escritores, 

descobriremos que em ambos foi utilizada, em alguns momentos, a classificação de 

“regionalistas”. Seriam de fato dois escritores regionalistas? 

  No primeiro capítulo, “O que é espaço?”, tentaremos não exatamente responder 

à pergunta, mas sim dar conta de uma série de respostas que foram dadas, ao longo dos 

séculos, a ela. Iniciando nossa investigação a partir das perspectivas de Platão e 

Aristóteles, passando por Kant, pela Fenomenologia e pelas considerações de Marc 

Augé e Henri Lefebvre, pensaremos se o espaço existe ou não, se ele é infinito ou 

limitado, se ele determina as ações humanas ou é por elas determinado, entre outras 

questões. O nosso percurso toma como ponto de partida as sistematizações de Max 

Jammer (2010) em Conceitos de espaço, Margaret Wertheim (2001) em Uma história do 

espaço: de Dante à internet e principalmente The fate of the Place, de Edward Casey 

(1998). 

 No segundo capítulo, “Espaço: história e teorização literárias”, a pergunta sobre a 

natureza do espaço se desloca da filosofia e ciências sociais para o campo específico da 

teoria literária e da história da literatura. Qual a diferença entre o espaço na literatura 

anterior ao surgimento da modernidade – os contos árabes, ou as narrativas bíblicas, por 

exemplo – e na literatura moderna? Tentaremos responder esta questão a partir das 

formulações de Auerbach (2004), Ian Watt (2007) e Bakhtin (1985). Também 

indagaremos acerca de algumas categorias teóricas criadas especificamente a respeito 

do espaço narrativo, como é o caso do estudo de Osman Lins (1976). 
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 O terceiro capítulo, “Milton Hatoum e Juan José Saer: contextualizações 

comparativas” procura situar os dois autores no quadro mais amplo da literatura latino-

americana. Uma atenção especial será dada à possível relação entre ambos e a geração 

do Boom. Em seguida, tentaremos responder aos seguintes questionamentos: como a 

obra de Hatoum se situa na tradição literária relacionada ao espaço amazônico? Como a 

obra de Juan José Saer se situa na tradição literária da região do Río de la Plata?  

 Os quarto e quinto capítulos, por fim, analisarão os romances que fazem parte do 

nosso corpus, contudo também abordarão, de maneira mais geral, questões relacionadas 

ao espaço narrativo nas obras de Hatoum e Saer como um todo. Esperamos, ao final do 

trabalho realizado, termos conciliado uma leitura verticalizada de Cinzas do Norte e Nadie 

Nada Nunca com uma abordagem que relacione as duas obras a uma série de 

discussões mais amplas. 
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CAPÍTULO 1 

O QUE É ESPAÇO? 

 

 

1.1 A caixa, a casa, a cidade e o espaço sideral 

 

 

 Afinal, o que é espaço?  

 Esta será a pergunta-diretriz de uma investigação empreendida não só por este 

capítulo em particular, embora aqui esta pergunta encontre um protagonismo maior do 

que em outras partes. A princípio, se o escopo não for amplo, responder “o que é” pode 

não ser tão difícil. Imagine o leitor uma pequena caixa vazia e que cabe na palma da 

mão. Imaginemos agora que ela será aberta diante de nossos olhos. Imediatamente, 

diremos: “há espaço”. Para o quê? Para que caiba uma joia, um anel, ou uma aliança. 

Neste exemplo, espaço é o lugar, o cenário, o meio definido dentro de um objeto de 

dimensão tridimensional no qual algo, respeitados os limites do objeto continente, pode 

ser inserido.  

 A definição do que é espaço no primeiro exemplo passa a ser a de uma relação 

entre um continente e uma possibilidade de conteúdo (veremos, em algumas páginas, 

que esta ideia não é nova para os gregos, entre eles Aristóteles). Possibilidade, aliás, 

que nos indica a função do objeto chamado “caixa”. Continuando nosso exemplo, 

imaginemos que uma aliança de casamento seja inserida dentro da caixinha.  Antes 

“vazio”, agora o espaço ocupado não só ativa a razão de ser do objeto que passa a conter 
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a aliança, como também ajuda a realçar a própria diferença entre dois seres diferentes. 

O espaço, a partir de agora, além de nos ajudar a definir a funcionalidade do objeto caixa, 

também reitera que caixa e anel não compartilham o mesmo Ser. Uma das funções que 

a filosofia e o conhecimento científico sempre atribuíram ao espaço foi a de nos ajudar a 

perceber que, em uma dada realidade na qual as coisas no mundo são apresentadas aos 

nossos sentidos como simultâneas, é justamente o espaço entre elas, o fato de que 

ocupam cada uma um ponto próprio, que nos garante que elas não são o mesmo Ser.  

 De uma caixinha, passemos para uma realidade maior, a de uma casa. Também 

podemos atribuir à casa, naturalmente, o status de ser um espaço, espaço esse que de 

igual forma está cheio de funções: cabe à casa ser um local de descanso e de trabalho, 

ou de proteção e garantia de uma propriedade, por exemplo. Dentro de uma casa, esteja 

ela habitada, ou não, existe a possibilidade de observarmos o fluir de um conceito-irmão 

do espaço, cuja presença acompanhará do início ao fim esta tese: refiro-me ao conceito 

de tempo. Assim, um possível entendimento do que seria espaço implica em pensá-lo 

como um meio através do qual nós podemos entrar em contato com a “ação” desta 

entidade conhecida como “tempo”, geralmente entendido enquanto sucessão de 

diferentes eventos. Uma casa “nasce” no sentido de ser, tijolo por tijolo, construída; 

amadurece, no sentido de ser utilizada para as mais diversas funções imagináveis, não 

apenas aquelas que citamos linhas atrás; e “morre” – sobre a mortalidade das casas, 

aliás, descobriremos verdades dolorosas ao lermos Milton Hatoum, cuja obra bem 

poderia ser chamada de uma “crônica das casas assassinadas”.  

 Tempo e espaço: em algumas épocas, será o tempo que o pensamento das 

humanidades enfatizará; em outras, como parece ser agora, o espaço apresenta um 

renovado protagonismo na reflexão social e teórica. Em certos momentos, o espaço, 

como observa Massey (2008), foi considerado um “vilão” pelas humanidades; em outros 

momentos, as ideias de “espaço” e “lugar” são inflacionadas até um extremo 

provavelmente ingênuo. Voltando, contudo, ao exemplo-casa, encontramos, além da 

revelação do tempo, outra função desempenhada pelo espaço: a de nos definir o que são 

as ideias de “intimidade” e “exposição”; o que está “dentro” e o que está “fora”; o que é 

da “cena” social, ou seja, a série de comportamentos e objetos expostos à sociedade, e 
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o que é “obsceno”, ou seja, as interdições à exposição das funções íntimas do corpo e 

do comportamento sexual.  

 A casa nos ensina a respeito de fronteiras, a respeito do pertencer e não pertencer. 

Ao contrário da caixinha, a casa exibe com maior clareza outra importante característica 

atribuída ao espaço: a distância. Dividida em diferentes subespaços, a casa pede uma 

noção de deslocamento. É possível sair do quarto ao banheiro, ou ir sentar no sofá para 

assistir televisão. Desta maneira, muitas vezes encontraremos definições de espaço nas 

quais a ideia de “movimento” é fundamental. Na verdade, ao pensarmos um pouco sobre 

as ideias da física newtoniana, descobriremos que a necessidade de pensar o espaço 

nasceu justamente porque era preciso dar uma resposta à pergunta a respeito do 

movimento dos corpos. Séculos após Newton, a teoria da relatividade de Einstein 

também fundamentará sua ideia de espaço, ou melhor, de espaço-tempo, introduzindo 

como elemento fundamental de definição as noções de distância e movimento.  

 Fronteira e movimento: o escopo se alarga e não podemos mais falar de casa, 

mas sim de cidade. Onde começa e onde termina a cidade? A pergunta, espacial por 

excelência, não é tão simples assim de responder. Embora possamos, do alto de um 

avião, ou mediante uma imagem gerada por um satélite, ter uma noção geral de uma 

mancha, sempre amorfa, composta por um tecido urbano que de fato termina em algum 

lugar da geografia de uma dada região, os limites da cidade podem muitas vezes se 

estender para além de uma visível ocupação urbana. Partes de uma área de feição mais 

rural podem pertencer aos limites de um município, englobando na mesma ideia de 

“espaço da cidade” regiões de feições diferentes. Os limites das cidades também são 

imprecisos mesmo dentro da própria malha urbana. Deste modo, falamos de “Região 

metropolitana de São Paulo”, ou da “Região do ABC”, por exemplo, pois diferentes 

cidades se misturam e só se diferenciam por linhas e fronteiras imaginárias. Estas linhas 

e limites, contudo, são fundamentais e elas demonstram outra função do espaço: é 

sempre em perspectiva espacial que acontecem trocas econômicas, circulação de bens 

e serviços, aplicação de leis; parte da resposta ao “o que é espaço” poderia ser 

respondida, como o fazem Henri Lefebvre, Edward Soja e tantos outros, dizendo-se que 

é a possibilidade por excelência do homem desempenhar sua vocação de animal social.  
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 Por fim, sabemos que uma caixa está contida em uma casa, que por sua vez está 

contida em um território urbano,que por sua vez está contido em um estado, em uma 

nação, em um planeta... Em um “espaço”, muitas vezes qualificado como “sideral”. É no 

silêncio do espaço sideral no qual a pergunta a respeito do espaço retorna: onde estamos 

e o que é exatamente o onde? Esse espaço escuro já foi entendido, no passado, como 

infinito, plano e vazio – um espaço sem fim. Na constituição da modernidade, quando 

ciência e teologia se alimentavam reciprocamente, um espaço infinito que a tudo abarca 

era necessário à elaboração da ideia de um Deus também infinito, eterno e imutável. A 

mesma ideia de espaço ainda é funcional aos dias de hoje? O espaço é algo em si? Ele 

possui matéria? E se possui matéria, do que ele é feito? É possível “pegar” o espaço? 

Possuindo matéria, ele possuiria estrutura? Ou, pelo contrário, o espaço, como queria 

um Leibniz, é uma convenção que forjamos ao observar as relações entre os entes 

presentes no mundo? Se o espaço não é algo em si, ele só poderia ser entendido como 

criado pelos nossos sentidos? O espaço que interessa à nossa pesquisa, por outro lado, 

é apenas o modo como nomeamos as relações econômico-sociais ocorridas dentro de 

um contexto no qual agentes são localizados e situados? O que significam as 

diferenciações, tão importantes hoje na geografia humana e na filosofia e nos debates 

sobre urbanismo, entre “lugar” e “espaço”? E, por fim, qual o significado e a importância 

do espaço no texto literário, principalmente na ficção, foco da presente pesquisa? 

 São os questionamentos e desdobramentos da pergunta primeira – “O que é 

espaço?” – que tentaremos contextualizar no presente capítulo.  

 

1.2 Espaço: conversando com Mario Quintana a respeito de perspectiva e lugar 

  

 Algumas das perguntas enumeradas no item anterior são bastante difíceis. O 

espaço parece sempre nos escapar. Sabemos que ele é parte fundamental da nossa 

experiência do mundo, porém parte da dificuldade em pensá-lo consiste em nunca 

estarmos “além do espaço” a fim de conseguirmos observá-lo com distanciamento. Isto 

se reflete na própria conceituação da ideia de espaço. Nas páginas anteriores, esbocei 
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algumas ideias que serão desenvolvidas por diferentes perspectivas teóricas, todas 

revelando diferentes entendimentos sobre a natureza e as funções do espaço. Com 

frequência, porém, utilizamos conceitos espaciais para conceituar o próprio espaço. Ao 

dar o exemplo da caixa, foram usadas as palavras “cenário”, “meio”, “lugar”. Desta forma, 

o risco conceitual é grande de que, pelas próprias limitações da linguagem, qualquer 

conceito de espaço deslize na direção das tautologias.  

 No livro Velório sem defunto, o poeta Mario Quintana publicou dois interessantes 

poemas que refletem sobre o espaço. No poema “O tamanho da gente”, temos: 

 

O homem acha o Cosmos infinitamente grande 

E o micróbio infinitamente pequeno. 

E ele, naturalmente,  

Julga-se do tamanho natural... 

Mas, para Deus, é diferente: 

Cada ser, para Ele, é um universo próprio. 

E, a Seus Olhos, o bacilo de Koch,  

A estrela de Sírius e o prefeito de Três Vassouras 

São todos infinitamente do mesmo tamanho... (QUINTANA, 2013, p.81) 

 

 De algum modo, este poema transmite uma sensação de alívio: a única forma de 

possuirmos um conhecimento totalizante a respeito da natureza do espaço-tempo seria 

se adotássemos uma posição transcendente que, por enquanto, se existir, só está 

disponível para uma entidade que vivesse fora do espaço e do tempo. Tal ser nós 

chamaríamos de Deus e é assim que O chama o poeta. Possivelmente seria abolida a 

sucessão dos eventos; tudo seria percebido em uma só simultaneidade e nenhum 

espaço, afirma Quintana, pareceria mais complexo do que o outro. No espaço total 
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também não haveria fenômenos; pelo contrário, seria possível enxergar a existência 

plena das coisas, reveladas em toda a sua totalidade. Afinal de contas, Deus estaria além 

da limitação de uma perspectiva.  

 A nós humanos, porém, cabem os limites do espaço e do tempo. Não apenas 

desses, como também o limite da linguagem, com toda a sua opacidade e imprecisões. 

No entanto, veremos, e isto parece estar implícito no poema de Quintana, que houve 

épocas nas quais o homem se julgou capaz de atingir um estado de construção do 

conhecimento que superasse a própria condição humana. Parte da filosofia da então 

nascente era moderna, por exemplo, com sua ênfase na mente humana deslocada de 

um corpo, indicaria a tentativa deste projeto.  

 O que vemos no poema de Quintana, contudo, é o contrário: só conhecemos o 

universo mediante uma perspectiva e toda a nossa experiência é uma função desta 

perspectiva, que implica em um corpo – “E ele, naturalmente/Julga-se do tamanho 

natural...” – situado em um contexto. Como veremos, Merleau-Ponty e a fenomenologia 

aplaudiriam Quintana; Descartes, por outro lado, teria uma ou duas objeções a fazer.  

 No mesmo livro, o fato da percepção do espaço depender de uma perspectiva e 

de um corpo aparecem de maneira mais explícita em outro poema, “O tamanho do 

espaço”: 

 

A medida do espaço somos nós, homens, 

Baterias de cozinha e jazz-band, 

Estrelas, pássaros, satélites perdidos, 

Aquele cabide no recinto do meu quarto, 

Com toda a minha preguiça dependurada nele... 

O espaço, que seria dele sem nós? 

Mas o que enche, mesmo, toda a sua infinitude 
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É o poema! 

- Por mais leve, mais breve, por mínimo que seja... (QUINTANA, 2013, p.80) 

 

 “A medida do espaço somos nós, homens” – o poema anterior já desenvolvia esta 

ideia e aqui ela é reiterada: há o espaço com suas estrelas, assim como a abóbada 

celeste, onde voam os pássaros; ambos possuem forma e substância, porém é só a partir 

da minha experiência com esses espaços que eu, através do meu corpo situado, chegarei 

a uma medida deles, que será sempre relacional. Eles estão lá enquanto objetos que 

podem ser experienciados; porém só serão espaço quando minha relação com eles os 

ativar. E além dos espaços “naturais”, o poema nos lembra da existência dos espaços 

marcadamente sociais, nos quais encontramos as “baterias de cozinha e jazz-band”. 

 Em reportagem recente, a Folha de São Paulo 

(http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1247559-guerra-entre-eua-e-al-qaeda-leva-

terror-a-joao-pessoa.shtml) denunciou as intensas brigas de gangues que têm ocorrido 

na periferia e nas favelas de João Pessoa, capital da Paraíba, cidade considerada a mais 

violenta do país e onde ocorre o maior número de assassinatos de negros e pardos do 

Brasil. O impressionante é perceber que essas brigas ocorrem entre bairros vizinhos, ou 

entre regiões de um mesmo bairro. Em um dos casos, os nomes tradicionais dos bairros 

são substituídos pelos nomes criados pelas próprias gangues: temos, por exemplo, a 

briga da região da “Okaida” versus a região autoentitulada “EUA”. Cada região se torna 

um espaço obsceno em relação ao outro, um espaço a ser higienizado, extirpado, 

combatido. Segundo a reportagem, na região da Valentina, na periferia de João Pessoa, 

existe uma rivalidade de vida e morte entre dois condomínios, que são separados por um 

declive. Este declive não é apenas um dado físico da paisagem. Ele possui um nome 

cheio de significados: “Buracão”. O “Buracão” é evitado pelos jovens tanto de um 

condomínio, quanto de outro. Não há nada nele, seja sujeira, seja uma disputa vinculada 

a alguma propriedade privada, que impeça a circulação de pessoas. No entanto, o 

“Buracão” parece acumular dentro de si uma série de representações sociais que tornam 

ainda mais espessa a realidade violenta daquela região.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1247559-guerra-entre-eua-e-al-qaeda-leva-terror-a-joao-pessoa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1247559-guerra-entre-eua-e-al-qaeda-leva-terror-a-joao-pessoa.shtml
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 Algo semelhante vemos no romance que discutiremos com mais detalhes no 

terceiro capítulo, Nadie nada nunca, de Juan Jose Saer. Em determinado ponto da 

narrativa, Elisa, a amante do protagonista Gato Garay, faz a seguinte confissão:  

 

El campo, dice, y sobre todo de día, a la luz del sol, le produce pánico. Siempre 

tiene la impresión de que entre los yuyos se oculta algo, algo que no espera otra 

cosa que la llegada de algún caminante para ponerse en evidencia (SAER, 2011, 

p.84, grifos do autor) 

 

 O Buracão e “el campo” poderiam muito bem ser chamados de loci horrendus na 

melhor tradição dos topoi da literatura greco-latina e medieval. O que nos interessa, 

porém, é perceber que eles são resultado de um complexo processo aludido no poema 

de Quintana: “Aquele cabide no recinto do meu quarto,/ Com toda a minha preguiça 

dependurada nele”. Ou seja: o espaço nos dois versos é representado metonimicamente 

através do foco no cabide, que indica um certo modo de perceber um espaço sentido 

como íntimo. Tanto em Saer, quanto na reportagem, temos uma espacialidade fundada 

por uma perspectiva. No caso do autor argentino, o campo é considerado horrendo por 

conta das percepções de Elisa. No caso do Buracão, há toda uma construção coletiva 

das comunidades do seu entorno que o transformam em um espaço a ser evitado. O 

aspecto obsceno e horrendo da experiência destes lugares é tão real e componente tão 

estruturador quanto os seus componentes, digamos, físico-químicos. 

 É isto que buscamos. Um espaço relacional, que leve em conta a perspectiva do 

corpo e que seja produzido socialmente. Um espaço saturado de símbolos e discursos 

em tensão. Um espaço entendido a partir das ideias de Merleau-Ponty e de Henri 

Lelefbvre, entre outros. Um espaço fenomenológico, cultural, em devir. Acreditamos que 

alienar o espaço de uma discussão cultural e teórica sobre o contemporâneo e, mais 

especificamente, sobre as manifestações textuais que são em dado contexto 

classificadas como “Literatura”, é só contar uma parte de uma história rica e complexa.  



25 
 

 

 Nem sempre, porém, é esta a ideia predominante a respeito do espaço. Se o leitor 

consultar algum dicionário de filosofia, parece que ainda estamos um tanto no espaço de 

Descartes, ou de Kant. Ou o espaço é definido enquanto um cenário para investigações 

matemáticas, ou enquanto meio para as relações conter/estar contido. Nem precisamos 

ir até os dicionários especializados. No dicionário Houaiss, por exemplo, o verbete 

“Espaço” é definido em termos de “extensão ideal, sem limites”; “medida que separa duas 

linhas ou dois pontos”; “extensão ilimitada”, etc. Nada há de cultural, simbólico, literário 

ou social em sua definição. 

 Além disso, durante muito tempo, o espaço foi uma questão não apenas 

subestimada pela teoria literária, como também pelas humanidades em geral. Esta é a 

avaliação de Doreen Massey (2008) e também de Edward Soja (1989, p.11): “Space still 

tends to be treated as fixed, dead, undialectical; time as richness, life, dialectic, the 

revealing context for critical social theorization”1. Teremos, em momentos posteriores, 

mais oportunidade de refletir sobre a hipertrofia do espaço em relação ao tempo, nas 

ciências sociais e na filosofia, hipertrofia que se refletia até recentemente nos estudos 

literários.  

 Nossa hipótese de trabalho para este capítulo é também uma aposta na literatura 

enquanto lugar especial de revelação de uma outra noção de espaço. A espacialidade 

repensada a partir da Fenomenologia, da Geografia Humana e da assim chamada 

“Virada espacial das ciências humanas” (SOJA, 1989), cada vez mais aguda a partir das 

décadas de 80/90, esteve sempre na literatura. Ela pode ser encontrada tanto nas 

narrativas dos prosadores, quanto nos versos dos poetas. Espaço enquanto um lugar, 

espaço aberto e produzido socialmente, fervilha na literatura. Porque, na escrita literária, 

o espaço é sempre uma perspectiva; é sempre simbólico; sempre permeado por tensões 

sócio-culturais. Uma nova experiência do espaço e uma nova experiência do lugar estão 

à disposição na dimensão do texto, mesmo quando as condições sociais da vida urbana 

e globalizante parecem cada vez mais esmagar a possibilidade de uma vivência 

qualitativa. Antes de chegarmos à literatura, porém, é preciso contextualizar todo um 

                                                             
1 “O espaço ainda tende a ser abordado enquanto algo fixo, morto, não dialético; e o tempo, enquanto riqueza, 
vida, dialética, em suma, tempo enquanto o contexto revelador para uma teorização socialmente crítica” (A partir 
deste ponto, todas as traduções serão nossas, a não ser quando indicado o contrário). 
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percurso feito pela filosofia e pelas ciências naturais. Já temos os problemas, algumas 

perguntas e diferentes peças do quebra-cabeças. Como sempre, o próximo passo 

consiste em visitar a Grécia2. A partir de Platão e Aristóteles, faremos um apanhado 

histórico de algumas importantes contribuições à discussão a respeito da natureza, 

funções e origens do espaço.  

 

1.3 Espaço em Platão e Aristóteles 

 

 Como sabemos, o mundo sensível, o espaço e os seus componentes materiais, 

são para Platão uma espécie de realidade de “segunda ordem”. Há o mundo bruto da 

matéria, cuja justificação não se encontra nele próprio, mas em um mundo que o 

transcende, o Mundo das Ideias, dentro do qual habitam as matrizes de todo o universo 

físico e de todo o espaço. Estas matrizes não dizem respeito apenas aos entes físicos, 

mas também a realidades abstratas. A Justiça, o Amor e a Beleza podem ser encontrados 

no Mundo das Ideias. Sustentando ambos os mundos, diz Platão, está a Ideia do Bom 

(PARK, 2005, p.90). Desta maneira, há uma Ordem que rege o Cosmos e está ordem é 

o Bem. 

 No diálogo platônico Timaeus, podemos encontrar uma narrativa de como o 

universo veio a ser concebido. Nesta gênese de todas as coisas, o espaço é o primeiro 

passo essencial. Assim como no mito de criação bíblico existia uma espécie de matéria 

bruta, provavelmente aquosa, que precede o ato criativo de Yaweh, no Timaeus também 

existe uma matéria que preexiste ao mundo. Esta matéria é um espaço potencial, caótico, 

sem forma, composto por elementos essenciais que darão nascimento a tudo o que 

conhecemos (CASEY, 1998, p.30). Neste mito de criação, o criador de todo o universo, 

inclusive dos deuses e das almas, chamado por Platão de Demiurgo, tem seu gesto de 

                                                             
2 Para uma contextualização mais ampla a respeito do pensamento grego sobre o espaço – com considerações 
sobre Hesíodo, Árquitas, Demócrito, entre outros – ver Jammer (2010). Teorias sobre o espaço na idade média e no 
pensamento judaico-cristão em geral são encontráveis também em Jammer (2010), ao passo que considerações 
mais específicas sobre teorias do espaço e o Renascimento são desenvolvidas em Wertheim (2001). 
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criação cósmica limitado tanto pelo princípio da Necessidade contido nesse primeiro 

espaço sem forma, quanto pelos componentes potenciais que este mesmo espaço 

contém.  

 Ao invés de aplicar a pura força bruta, como no caso dos mitos babilônicos 

(CASEY, 1998, p.38), ou o império da sua vontade divina, como ocorre com o Gênesis, 

o Demiurgo trabalha com as limitações do que está à sua mão; sua ferramenta de 

trabalho não é a onipotência, mas a sua própria racionalidade, que negocia com o espaço 

primordial e seus componentes a forma das coisas. Assim, “the act of creation thus brings 

about structure and not simply things that did not previously exist”3 (CASEY, 1998, p.38). 

Uma das questões mais curiosas que moveu o debate teológico a respeito da natureza 

de Deus, na Idade Média, consistia em especular se, por possuir a qualidade de 

Onipotente e, desta forma, poder criar tudo, Deus poderia criar uma pedra tão pesada, 

mas tão pesada, que Ele próprio não poderia levantá-la. No caso do Criador de Platão, 

seria possível pensar em criações suas cujo poder e força o ultrapassariam. 

 Este cosmos recém-criado é uma esfera perfeita e estática. Após lhe conferir 

movimento, o Demiurgo confere ao universo uma segunda qualidade: o tempo. Para 

Platão, o tempo é um “algo” a entrar no mundo material (PARK, 2005, p.92). Deste modo, 

percebemos que primeiro existe o caos do espaço, uma matriz extensa de elementos que 

são coisas em potência; durante a atuação do Demiurgo o Caos, regido puramente pelas 

suas próprias necessidades, se transforma em regiões que começam a ser moldadas 

pelo Logos. Finalmente, o Logos cria um universo estruturado não mais como um Espaço 

heterogêneo e infinito, mas como uma série de Lugares, cujos componentes e habitantes 

se relacionam entre si em um estado de equilíbrio.  

 Aristóteles, pelo contrário, nos apresenta perspectivas diferentes no tocante à 

constituição da matéria e do espaço. Segundo Jammer (2010, p.83): “Em Aristóteles, o 

espaço é identificado com o lugar e definido como a fronteira adjacente do corpo que 

serve de continente”. Sai de cena o Mundo das Ideias como o lugar privilegiado de 

investigação do que seria, na verdade, o Real, e se afirma o interesse de estudar o mundo 

                                                             
3 “O ato da criação por conseguinte implica no surgimento de estrutura e não apenas de coisas inexistentes” 
(Tradução nossa). 
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empírico por ele mesmo. O universo seria constituído, segundo Aristóteles, por uma 

esfera estática chamada Terra, onde habitamos; ao seu redor giram, também esféricos e 

em movimento circular, o sol, os outros planetas e as estrelas (PARK, 2005, p.100). 

Todos os astros celestes se movimentam porque o universo não é infinito e vazio, como 

defenderia certa ideia de espaço da ciência moderna; pelo contrário, o espaço é 

preenchido por uma substância chamada Éter, cuja principal característica é justamente 

por em movimento tudo que esta imerso nela. O que se move foi posto em movimento 

por uma força anterior. O que, então, move o Cosmos? O Moto Perpétuo, localizado além 

do Cosmos, e que muitas vezes é chamado “Deus”. Desta forma, o Deus de Aristóteles 

é um princípio que garante coerência e movimento a um espaço fechado e perfeito 

(PARK, 2005, p. 105).  

 No mundo aristotélico, ao contrário do que podemos inferir das ideias platônicas, 

o tempo não existe em si mesmo. Para Aristóteles, o tempo é um instrumento criado a 

fim de nos dar a medida da mudança inerente aos fenômenos do mundo: “time is not 

something that exists and causes change. It is a measurement, an attribute of change, 

including change that takes place in the mind. In this way it is exactly like length or 

distance, wich also do not exist by themselves”4 (PARK, 2005, p.108-109). Semelhante é 

a concepção aristotélica sobre espaço. Se talvez possa ser dito que o espaço sideral, 

das Esferas e do Moto Perpétuo, pode ser chamado de um algo em si, o espaço do nosso 

dia-a-dia e da vida na Terra não é para Aristóteles um “algo” a existir fora da matéria. 

Trata-se muito mais de uma relação entre um ente que está contido e um contexto que 

contém aquele ente (PARK, 2005, p.110). Tal contexto é chamado de Lugar e o espaço 

aristotélico é a soma dos lugares a conter múltiplos elementos. Não é possível pensar o 

conceito de espaço sem a função de situar um ente, de englobá-lo em um “estar contido”; 

cabe ao espaço, sempre, proteger e sustentar o ente; sem esta dimensão espacial, o Ser 

sequer pode ser reconhecível: o espaço é um dos componentes de sua própria ontologia 

(CASEY, 1998, p.71). 

                                                             
4 “O tempo não é algo que existe e causa mudanças. É uma medição, uma atributo da mudança, incluindo a 
mudança ocorrida na mente. Neste sentido é exatamente igual à distância e comprimento, que também não 
existem por si mesmos”.  
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 Vimos que espaço e lugar, apesar das diferenças entre Platão e Aristóteles, são 

concepções muito vinculadas à localidade, à especificidade, ao relacional. O próximo 

momento-chave a respeito do espaço, contudo, nos apresentará uma visão um tanto 

diferente: onde tínhamos uma preocupação entre o conter/estar contido e a percepção 

do espaço enquanto um lugar de morada, teremos agora, com Descartes e Newton, a 

ideia de espaço como infinito, vazio, sem limites (CASEY, 1998, p.77). Espaço agora é o 

reino por excelência do matemático, do imenso, do absoluto: de certa forma, como 

tivemos oportunidade de conferir no dicionário Houaiss, é a concepção ainda hoje 

prevalente no senso comum.  

 Houve uma “perda” qualitativa da nossa relação com o espaço quando esse perde 

o seu senso de lugar e se transforma, na modernidade, em um berço de abstrações? 

Alguns defensores radicais da ideia de lugar, como é o caso de Edward Casey em seu 

The fate of Place (1998), dirão que sim. No entanto, cada momento de uma sociedade 

invoca diferentes necessidades a respeito do que pode ser entendido como “espaço”. 

Uma perspectiva espacial sem corpo e sem contexto, tão cara aos primeiros momentos 

da modernidade, desempenhou uma importante função social, trazendo consigo 

respostas e novas indagações. 

 

1.4 O natureza do espaço é absoluta ou relativa?  Newton, Descartes, Leibniz 

 

 A física moderna se constitui em meados dos séculos XVI e XVII. O espaço e a 

matéria continuam a ter importância em suas investigações, contudo agora o curso de 

como estas investigações devem ser empreendidas se modifica de maneira substancial. 

A nova ciência pedirá uma nova formulação do que seria a natureza do espaço. 

Aristóteles definia um ente natural como aquele que possui em si mesmo o princípio dos 

seus movimentos Um cachorro é um ente natural, enquanto uma mesa é um ente 

artificial, por exemplo (MARÍAS, 2004, p.219). As perguntas que Aristóteles e Platão se 

faziam, em suas ciências, diziam respeito à própria causa primeira das coisas. Como 

vimos, Aristóteles se preocupava em investigar a natureza até encontrar a causa última 
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de todo o movimento do Cosmos, aquilo que ele chamou de Moto Perpétuo. Na ciência 

moderna, porém, não é exatamente o próprio Ser das coisas que passa a ser o foco da 

investigação científica. O conhecimento passa a ser não mediado através da procura das 

coisas “em si”, mas sim mediante símbolos. A partir disto, a matemática desempenha um 

papel de maior destaque no conhecimento científico. Reflexões a respeito do movimento 

e do espaço passam a ser um problema de medição do movimento e da averiguação das 

variações dos fenômenos e não mais uma indagação ontológica, ou uma indagação 

sobre as causas primeiras e últimas (MARÍAS, 2004, p.219). A tendência à abstração se 

consolida: o físico formula hipóteses que serão confirmadas pelos experimentos. Newton 

é um dos cientistas que aperfeiçoa o método indutivo-analítico, mediante o qual a 

observação dos fenômenos leva o cientista a induzir uma lei universal de explicação do 

fenômeno observado. As hipóteses, porém, nunca coincidem exatamente com os 

experimentos, pois elas são um modelo de funcionamento das coisas, caso elas 

existissem em um mundo de condições ideais de funcionamento (MARÍAS, 2004, p.220). 

Desta maneira, o enfoque cada vez maior na matemática, na elaboração de modelos 

abstratos e em uma abordagem analítica da realidade empurra aquele espaço aristotélico 

parcial, do conteúdo/continente, do lugar, na direção de um outro modelo de espaço, mais 

abstrato e extenso.  

 No caso de Newton, as considerações sobre o espaço são importantes para a 

formulação de um modelo que possa explicar o movimento das coisas. Nós nos 

acostumamos a pensar que a ideia de relatividade só foi inserida na física a partir de 

Einstein, porém, segundo o físico Brian Greene (2005, p.41, grifos do autor) em O tecido 

do cosmo: o espaço, o tempo e a textura da realidade, não é bem assim: 

 

‘Relatividade’ é uma palavra associada a Einstein, mas o seu conceito vem de 

muito antes. Galileu, Newton e tantos outros sabiam bem que a velocidade – ou 

seja, a rapidez e a direção do movimento de um objeto – é relativa. Na nossa era, 

do ponto de vista de um goleiro de futebol, uma falta cobrada da entrada da área 

pode chegar a uma velocidade de cem quilômetros por hora. Do ponto de vista da 

bola, é o goleiro quem se aproxima a cem quilômetros por hora. Ambas as 
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descrições estão corretas. O que muda é a perspectiva. O movimento só tem 

significado em termos de uma relação: a velocidade de um objeto só pode ser 

especificada em relação à de outro objeto. 

 

 A pergunta que Newton se faz é esta: há algum parâmetro que possa nos garantir 

ser possível à ciência chegar ao “verdadeiro” modelo de movimento? A um modelo de 

movimento que não precise ser relativo? Onde podemos encontrar esse referencial 

absoluto, cujas medições serão as mesmas não importa em qual lugar do universo nos 

encontrarmos? Logo, ele conclui, existem os lugares relativos, nos quais podemos situar 

as coisas. Tomando uma coisa como referencial, ou seja, supondo que ela estaria imóvel 

para que, deste modo, consigamos deduzir o movimento de outras coisas em relação a 

este referencial, situamos um lugar e um espaço que são relativos. No entanto, seria 

possível encontrar um outro espaço, que engloba e anula a especificidade dos lugares 

relativos. Este espaço Newton chamará de absoluto.  

 Lembremos da nossa pergunta fundamental: o que é mesmo o espaço? Para 

Newton, ele será tanto um referencial para que encontremos uma medida relativa do 

movimento dos corpos (e desta forma não existe em si, mas em função de uma relação 

que se estabelece entre dois ou mais corpos), como também ele pode ser um “algo”, uma 

estruturação do próprio infinito e do vazio; este algo absoluto anula a incerteza e a 

relatividade das medições do movimento. Já encontramos esta perspectiva antes? Sim, 

no poema de Mario Quintana. Lembremos que no poema “O tamanho do espaço”, seria 

justamente um olhar fora do espaço-tempo, um olhar que transcende o mundo, o único 

capaz de escapar da relatividade dos lugares. O que era uma pergunta científica revela 

uma outra preocupação de Newton: através da tentativa de encontrar um referencial 

absoluto para o movimento, formula-se uma teologia. 

 Mas se, para Newton, o espaço é um algo e uma estrutura, está aí no mundo e 

não é tão somente uma convenção dos nossos sentidos, do que exatamente ele é feito? 

A resposta: “O espaço absoluto, em sua natureza própria, sem referência a nenhuma 

coisa externa, permanece sempre similar e imóvel” (NEWTON apud GREENE, 2005, 

p.46). E Greene (2005, p.46) comenta: “Ou seja, o espaço absoluto apenas é; e é para 
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sempre”. Acontece, e não poderia ser diferente, um desconforto geral: o núcleo 

explicativo do que é mais básico para a física, o movimento, é baseado em uma categoria 

que não pode ser medida, alcançada, sequer definida. Esee “algo” existe no mundo 

natural, contudo não é possível alcançá-lo. No entanto, ele não existe apenas porque 

Newton precisa do absoluto a fim de dar coerência ao seu sistema físico. Voltamos, mais 

ou uma vez, à imbricação teologia e ciência. Este espaço absoluto newtoniano, a raiz de 

definições do espaço como aquelas que vimos no dicionário Houaiss, por exemplo, é 

interpretado por Edward Casey como a própria presença do espírito de Deus. É o próprio 

Criador quem preencheria o espaço, para Newton, o sustentaria e o tornaria infinito e 

absoluto (CASEY, 1998, p. 148). E não poderia ser diferente: as mudanças na 

modernidade implicam mudanças não só na concepção do mundo físico, como também 

no mundo espiritual.  Uma não é a causa da outra; pelo contrário, elas se retroalimentam: 

 

Nor is it surprising that this theological background set the stage for a comparable 

concern with the spatial infinity of the physical universe on the part of the natural 

scientists and philosophers who began to mathematize nature in the sixteenth and 

seventeenth centuries. (…)Theology and physics are closely allied in their common 

effort in the intimate intertwining of Isaac Newton’s physical and theological 

writings. If theology, especially Christian theology, is universalist in its aims, why 

should not the new physics – standing on the shoulders of this ambitious theology 

– proclaim truths that hold for every material object in the universe? (CASEY, 1998, 

p.77)5 

 

 Mesmo quando a pergunta parece ser “puramente” especulativa e “científica”, o 

espaço em questão e as possíveis respostas aos dilemas espaciais comportam um 

                                                             
5 "Nem é surpreendente que tal contexto teológico tenha criado os pressupostos para uma preocupação similar 
com a infinitude espacial do universo físico por parte dos cientistas naturais e dos filósofos que começaram a 
matematizar a natureza nos séculos XVI e XVII (...) Teologia e Física são alinhados em um objetivo comum e de 
maneira muito próxima na íntima interligação empreendida pela escrita newtoniana física e teológica. Se a 
teologia, especialmente a teologia cristã, é universalista em seus objetivos, por que não deveria a nova física - 
situando-se sobre os ombros dessa ambiciosa teologia - proclamar verdades que são válidas para todo objeto 
material no universo?" 
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elemento ideológico. E se isto ocorre nas próprias ciências “duras”, como é o caso da 

física, será ainda mais evidente à medida que o discurso da filosofia se clivar do discurso 

da ciência e da teologia. Do mesmo modo, perguntar a respeito do espaço à teoria 

literária e aos textos literários implicará um debate político e ideológico. Em muitos casos, 

o debate coloca o espaço, como acreditamos ser o caso dos nossos dois escritores 

pesquisados, como o eixo estruturador de toda a discussão.  

 Em Descartes, também encontramos uma concepção de espaço que, não 

obstante não seja chamada de “absoluta”, tende de qualquer forma à abstração e à 

imensidão. Assim como Newton, a formulação do espaço está implicada em questões 

científicas e teológicas. O ponto de partida cartesiano, como bem sabemos, é uma 

indagação a respeito da veracidade da experiência, daquilo que nos é transmitido pelos 

sentidos. Nessa investigação sobre o falso e o verdadeiro, Descartes chega a pelo menos 

um paradigma que lhe parece irrefutável:  

 

Enquanto pensava que tudo era falso, era preciso necessariamente que eu, que o 

pensava, fosse algo; e observando necessariamente que, que o pensava, fosse 

algo; e observando que esta verdade: penso, logo existo, era tão firme e tão segura 

que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de 

quebrantá-la, julguei que podia admiti-la sem escrúpulos como o primeiro princípio 

da filosofia que buscava (DESCARTES apud MARÍAS, 2004, p. 233, grifos do 

autor) 

 

 Está consolidada, desta forma, a forte tendência da filosofia ocidental de fundar o 

conhecimento na consciência; neste idealismo, o núcleo do sujeito é a sua própria 

capacidade de pensar. É na mente, radicalmente separada do corpo, que o homem e a 

filosofia poderão encontrar, segundo Descartes, algum tipo de segurança (MARÍAS, 2004, 

p.233).  

 O que é o mundo cartesiano? Divide-se em três categorias: temos a res infinita, 

ou seja, Deus, e duas substâncias finitas. A substância (substância: aquilo que existe por 



34 
 

 

si só) pensante, que é o homem; e a substância extensa (extensa: um ente que possua 

parte mensuráveis e que ocupe um lugar situado), que é o mundo (MARÍAS, 2004, p.240). 

A mente – o único aspecto realmente relevante no homem, segundo Descartes – e Deus 

não são extensos, porque eles não podem: ser imaginados, ser divididos em partes, nem 

preencher um espaço; ambos são substâncias que só conseguem ser alcançadas 

através do intelecto (CASEY, 1998, p.152).  

 Ser extenso, para Descartes, implica em possuir comprimento, largura e 

profundidade; estas características são compartilhadas tanto pelos corpos, como pelo 

espaço (CASEY, 1998, p.154). O mundo, deste modo, é um ente semelhante a um corpo, 

porém aparentemente sem limites à sua extensão (DESCARTES apud CASEY, 1998, 

p.155). Este “infinito” do espaço, contudo, guarda uma contradição perigosa, quase 

herética aos olhos de Descartes: o mundo não pode ser mais infinito do que a própria 

ideia de Deus. Por isso, Descartes, não obstante não consiga imaginar um fim ao mundo, 

nunca ousa chamá-lo de infinito – o mundo é finito, embora seus limites não possam ser 

alcançados (CASEY, 1998, p. 155).  

 Contemporâneo de Newton, Leibniz discorda das duas perspectivas anteriores. O 

espaço, em Leibniz, não possui uma dimensão absoluta, como quer Newton; também 

não é possível torná-lo indefinidamente extenso, como quer Descartes. Na verdade, 

Leibniz pontua, as duas conclusões estão equivocadas porque o ponto de partida é 

errado. Assim, se perguntamos “O que é espaço, Leibniz?”, ele dirá: “Na verdade, meus 

caros, não há espaço!”. 

 Como bem resume Brian Greene (2004, p.48, grifo do autor), Leibniz: 

 

Acreditava que o espaço não existe em qualquer sentido convencional. Falar de 

espaço, afirmava ele, não é nada mais do que uma maneira fácil e conveniente de 

codificar onde estão as coisas, umas com relação às outras. Mas ele declarava 

que, não havendo objetos no espaço, ele perde qualquer significado ou existência 

independente. 
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 Se para Descartes, mesmo a ausência de objetos não destruiria o espaço, pois 

ele é uma substância extensa e existe sem ser função de outro ser; Leibniz afirma o 

oposto. Para esse, o espaço é consequência da relação entre objetos em dado contexto. 

“De acordo com Leibniz”, continua Greene (2004, p.48), “se todos os objetos fossem 

removidos do espaço – se o espaço fosse completamente vazio -, ele seria tão carente 

de significado quanto um alfabeto sem letras”. Esse espaço convencional é chamado de 

espaço relativo. Ele seria muito mais uma questão de linguagem do que uma matéria 

para a investigação filosófica e científica.  

 Temos, então, até o presente momento, um espaço que pode muito bem ser uma 

ilusão, uma convenção dos nossos sentidos (Leibniz); um espaço infinito que serve para 

situar um corpo e as medidas relativas e absolutas do movimento (Newton); e um espaço 

com as mesmas características de um corpo, porém tão extenso que o conhecimento 

dos seus limites estaria vedado a nós (Descartes). Apesar das perspectivas dos três 

pensadores discutidos serem diferentes, quase opostas uma a outra, percebemos que o 

debate a respeito do espaço sempre se dá em termos transcendentes. O espaço está lá, 

do Outro Lado, e é gigantesco. Um senso de corporalidade e de perspectiva não só estão 

quase totalmente excluídos, como também nos remeteriam a uma série de “falsidades”. 

Essa é a visão de Leibniz (“afinal, os sentidos criam uma ilusão chamada espaço”), de 

Newton (“as medidas relativas são importantes, mas não nos enganemos: aí não está a 

verdade em si, só alcançável se levarmos em conta o espaço absoluto”) e de Descartes 

(“nossos sentidos quase levam à ‘heresia’ de dizer que o mundo, por ser tão grande, se 

comparado a nós mesmos, é dotado da infinitude de Deus!”).  

 Em nossa próxima seção, ainda teremos uma concepção de espaço que insiste 

em descrevê-lo em termos que para nós, hoje, soam “incorpóreos” e não levam em conta 

o aspecto social de sua produção. No entanto, apesar disso, nosso próximo pensador 

insere um dado novo. Ele inicia algo que só será plenamente restabelecido com o 

surgimento da Fenomenologia, no começo do século XX: o retorno da importância do 

corpo à filosofia e, por consequência, à reflexão acerca do espaço. 
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1.5 O espaço e o tempo enquanto intuições puras: Kant 

  

 Como exatamente conhecemos as coisas?  

 Esta é a pergunta que guia Kant em muitos dos seus ensaios e na sua Crítica da 

Razão Pura. É possível conhecer as coisas como elas efetivamente são? Ou, pelo 

contrário, como queria o filósofo George Berkeley, não existem as coisas, apenas as 

ideias das coisas e são estas ideias que fundam a própria realidade? 

 A resposta de Kant a este problema seguirá um caminho próprio. O conhecimento 

nem é idealista, nem é realista. Ele é transcendental. Para Kant, “Não é que as coisas se 

dão a mim como algo independente de mim; as coisas dão-se a mim em minhas ideias; 

contudo, essas ideias não são só minhas, são ideias das coisas” (MARÍAS, 2004, p.313). 

 Existem, portanto, duas formas de conhecimento. Há o conhecimento das coisas 

como elas se apresentam para a nossa consciência (as ideias das coisas); ou seja, é um 

conhecimento formulado após a experiência. Existe, por outro lado, um conhecimento a 

priori, sem que haja necessidade de uma experiência do objeto a ser conhecido. São as 

condições deste conhecimento a priori que interessam a Kant nas suas Críticas. Se esse 

conhecimento não precisa da experiência e ele é realizado dentro dos parâmetros da 

própria razão, então estamos no reino da Razão Pura.  

 Os conceitos de espaço e tempo, em Kant, se localizam no âmbito da Razão Pura. 

Em 1770, o filósofo alemão elabora um texto entitulado “Formas e princípios do mudo 

sensível e do mundo inteligível”, no qual fica bem claro o papel que o espaço e o tempo 

desempenham em sua filosofia.  

 Kant afirma que podemos entender o mundo em três “momentos”: a) A matéria: 

as partes componentes do mundo; b) A forma: a organização (“coordenação”) das partes, 

que se complementam umas às outras a fim de formar um todo; c) A universidade, que é 

o resultado da coordenação, empreendida pela forma, da matéria (KANT, 2005, p.230-

233). Em seguida, Kant faz uma distinção importantíssima para a sua filosofia, a que 

existiria entre fenômeno e númeno. Os fenômenos são as coisas tais como elas se 
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apresentam a mim; eles são a representação que eu formulo do mundo. Essa 

representação não inventa o mundo, ou do contrário estaríamos concordando com 

Berkeley; as coisas existem em si, mas elas existem como númenos. Ou seja: através 

dos nossos sentidos, podemos chegar a um múltiplo conhecimento das coisas, porém 

nunca chegaremos a conhecer a coisa em toda a sua verdade.  

 O mundo está aí enquanto númeno, contudo nós interagimos com ele enquanto 

fênomeno. É a sensibilidade, diz Kant, a faculdade dos fênomenos; a inteligência, por 

outro lado, constrói outro tipo de conhecimento, aquele que diz respeito não aos sentidos, 

mas sim à Razão Pura (KANT, 2005, p.235). O resultado do conhecimento produzido 

pelos conceitos intelectuais são as “ideias puras”. À metafísica, por exemplo, cabe a 

Razão Pura. Da mesma forma, a moral: para Kant, os princípios gerais da moral não 

nascem dos fênomenos, mas da Razão Pura, e o principal objetivo da investigação moral 

é a formulação dos modelos dogmáticos da Perfeição Moral (KANT, 2005, p.242-243).   

 Logo, é necessário que na mente exista um princípio interno que organize o 

fenômeno, “o múltiplo que se encontra no objeto” (KANT, 2005, p.238). Tais princípios, 

chamados por Kant de intuições puras (puras, porque não dependem da experiência dos 

sentidos a fim de existirem), são o espaço e o tempo:  

 

Ora, esse princípio formal de nossa intuição (espaço e tempo) é condição sob a 

qual algo pode ser objeto de nossos sentidos e, por isso, como condição do 

conhecimento sensitivo, não é um meio para a intuição intelectual. Além disso, 

toda a matéria de nosso conhecimento não é dada senão pelos sentidos, mas o 

númeno, como tal, não pode ser concebido por representações extraídas de 

sensações (KANT, 2005, p.244) 

 

 Há então “falsidade” nos fênomenos? Kant rapidamente procura afastar qualquer 

incursão em um idealismo extremo: “ainda que os fenômenos sejam propriamente 

aspectos das coisas, não ideias delas, e não exprimam a qualidade interna e absoluta 

dos objetos, o conhecimento deles, no entanto, é muito verdadeiro” (KANT, 2005, p.244). 
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Espaço e tempo não são criadores de “mentiras”, mas sim condições para que se formule 

um conhecimento aproximado dos númenos. A conclusão nos lembra de algum modo 

Leibniz. Em síntese, na filosofia kantiana, espaço e tempo não existem como algo em si, 

eles são um mecanismo inato, contido em nossa faculdade perceptiva, que estrutura o 

caos das sensações e as transforma em uma experiência (fenômeno): “A possibilidade 

de percepções externas, como tais, supõe  o conceito de espaço, não o cria” (KANT, 

2005, p.254). Ao contrário de que defendia Leibniz, no entanto, em Kant o espaço não 

desapareceria com a ausência de objetos; ele ainda estaria em nós, porque ele é a 

condição para que consigamos entender todo a realidade ao nosso redor. Desta forma, 

observar o próprio vazio ainda ativaria a intuição pura do espaço e do tempo.  

 Kant de alguma maneira começa a fundar uma filosofia que leva o corpo em 

consideração de um modo que não vimos antes no pensamento moderno. Em Kant, 

embora a razão e a mente continuem possuindo a primazia, a nossa condição de corpo 

situado no mundo impõe um natural limite de até onde podemos chegar em nossa 

capacidade de conhecê-lo. Em um texto anterior ao que foi discutido, o contexto corporal 

da experiência com o espaço é ainda mais evidente. Elaborado em 1768, 

“Fundamentação final da diferenciação dos regiões no espaço” aborda um tópico da 

constituição da espacialidade que será muito importante mais adiante.  

 Newton buscava uma fundamentação absoluta para o movimento e também para 

a orientação no espaço. Existe uma “esquerda” em si, por exemplo? Kant não procurará 

uma fundamentação absoluta, mas demonstrará que, apesar disso, nossa noção do que 

é espaço se organiza não apenas nas intuições puras contidas em nossa mente. 

Entendemos e organizamos o espaço, igualmente, porque tomamos como marco zero 

da experiência a nossa própria constituição corporal: “Kant shows that the body’s role in 

the implacement of things in regions is that of providing these things with a directionality” 

(CASEY, 1998, p.205). É apenas porque nossos corpos são experimentados por nós 

mesmos como já bifurcados em partes e pares, que podemos perceber os objetos 

sensíveis enquanto situados e orientados em regiões (CASEY, 1998, p.205). As coisas, 

conclui Kant, não carregam em si uma essência de uma orientação (elas não estão 

absolutamente à esquerda, por exemplo); elas são orientadas por nós tomando como 
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ponto de partida não apenas as intuições puras, mas também o nosso corpo atuante em 

um espaço.  

 Segundo Casey, Kant nos dá dois exemplos que ilustram isto. O primeiro exemplo 

é o dos mapas: nós só conseguimos lê-los porque, antes de qualquer coisa, nós nos 

orientamos neste leitura em relação às nossas proprias mãos esquerda e direita (CASEY, 

1998, p.208). O segundo exemplo é o de um quarto fechado. Se alguém é vendado e 

colocado em um quarto completamente escuro e não familiar, a medida básica que 

orientará o movimento será o próprio corpo desta pessoa. Assim, ela organizará um 

movimento “à direita” tomando como base o conhecimento básico de que seu corpo é 

dividido assimetricamente entre um lado direito e outro esquerdo (CASEY, 1998, p.209). 

 A perspectiva kantiana a respeito do espaço se tornou muito influente e ainda é 

um fundamento importante para pensarmos a constituição do espaço nas humanidades. 

A partir das ideias de Kant estarão assentadas as bases para o surgimento de outras 

ideias a respeito do espaço. E estas ideias, cada vez mais, incorporarão a incerteza, o 

corpo, a perspectiva, o lugar, a construção social, assim como pensarão um novo papel 

desempanhado pelo conhecimento obtido pela nossa experiência sensível. 

 No entanto, como veremos no próximo tópico, aquilo que parecia completamente 

desacreditado – a ideia newtoniana de espaço absoluto – pela Crítica kantiana será 

retomado e remodelado pela Relatividade de Einstein.  

 A pergunta “o que é o espaço?” está longe de ser esgotada. 

 

1.6 Bergson: o espaço mata o espírito? 

 

 Na metade da década de 30 do século XX, o filósofo francês Henri Bergson 

escreveu: 
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Tomemos, por exemplo, todas as matizes do arco-íris, os do violeta e do azul, os 

do verde, do amarelo e do vermelho. Creio que não estaremos traindo a ideia 

mestra do Sr. Ravaisson ao dizer que haveria duas maneiras de determinar o que 

eles têm em comum e, por conseguinte, de filosofar sobre eles. A primeira 

consistiria simplesmente em dizer que são cores. A ideia abstrata e geral de cor 

torna-se assim a unidade à qual a diversidade dos matizes se resume. Mas só 

obtemos essa ideia geral de cor apagando do vermelho o que faz dele um 

vermelho, do azul o que faz dele um azul, do verde o que faz dele um verde (...) a 

isso se atém o filósofo que fica no abstrato (BERGSON, 2011, p.36) 

 

 Kant e Descartes se perguntam a respeito da falsidade/veracidade do nosso 

conhecimento. Intrínseco a este questionamento estava uma reflexão sobre a ideia de 

experiência. Bergson faz questionamentos semelhantes; no seu caso, porém, ele enfatiza 

a necessidade de recuperarmos uma dimensão qualitativa da experiência humana. A 

recuperação da dimensão qualitativa da experiência passa, como o trecho acima ilustra, 

por repensar o papel da investigação filósofica a respeito do conhecimento. 

 A filosofia de Bergson não deixa de ser uma resposta que nos foi legado por 

Newton, Kant e Descartes. Ele procura criar uma alternativa para o que avalia como uma 

inflação da ciência positiva, da exatidão, da consideração da experiência tão somente 

pelo prisma da abstração, da análise e da matemática. Embora, como veremos, ele não 

negasse a importância deste caminho para as ciências, não obstante observasse com 

ceticismo as suas promessas de “exatidão”, Bergson questiona se os métodos das 

ciências exatas seriam os mais adequados para uma reflexão profunda a respeito da 

natureza humana e de sua realidade interior (SAHM, 2011, p.21). 

 Voltando ao trecho citado, cabe à filosofia trazer de volta à sua consideração o 

mundo dos sentidos. A verdade não está unicamente na decomposição, abstração e 

formulação de conceitos gerais para os fenômenos – “deixem essa tarefa para a física”, 

Bergson quase parece dizer. O caminho para as humanidades é outro. O humano só 

será entendido plenamente se o produto e o processo dos seus sentidos ocupar o cerne 

da reflexão filosófica. Estamos aqui em uma perspectiva diferente da de Kant. No autor 
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da Crítica da Razão Pura, o fenômeno é levado em consideração e respeitado em toda 

a sua possibilidade de produzir um conhecimento que é, de certa forma, “verdadeiro”, no 

entanto ainda temos uma dicotomia entre númeno e fenômeno. “Não existe outra fonte 

de conhecimento que não seja a experiência”, afirma Bergson (2011, p.151). Segundo 

Estela Sahm (2011, p.29), em Bergson e Proust: Sobre a representação da passagem 

do tempo, as formulações de Bergson estão em direto atrito com uma tradição 

consolidada da filosofia ocidental: 

 

A história da filosofia, desde sua origem, com os primeiros pensadores da Grécia 

Antiga, atesta, em grande medida, o embate estabelecido entre aquilo que seria a 

“essência” do mundo das coisas e a sua simples “aparência”, ou seja, os dados 

que nos são apresentados diretamente aos sentidos seriam enganosos e uma 

suposta verdade se encontraria em um plano considerado superior, qual seja, o 

mundo das ideias. Essa seria a tradição platônica, que orientou grande parte do 

pensamento filosófico (metafísico), e, apesar de ter sido contestada ao longo dos 

tempos, prevaleceu a ideia de que a filosofia opera fundamentalmente pela 

capacidade de abstração e de raciocínio, por meio de conceitos, relegando as 

capacidades perceptivas a um plano inferior ou pelo menos insuficiente para dar 

conta de compreender a “realidade”. 

 

 Kant nos deixou com uma ideia de espaço e tempo enquanto intuições puras. 

Onde Bergson nos leva, a partir daí? Em sua crítica à tradição filosófica, seu projeto 

indaga a experiência colocando como elementos centrais o espaço e o tempo. Feita esta 

afirmação, é importante corrigi-la: é Bergson consolida o tempo como a categoria por 

excelência das humanidades, contraindo desta maneira o papel do espaço. Porque, para 

Bergson, uma experiência qualitativa é vivida através de um fluxo uno do tempo. Uma 

experiência menor, por outro lado, é aquela da pura quantificação, alienada em uma 

espacialização que suga toda a vitalidade do tempo, ou seja, da vida como ela deveria 

ser vivida. Logo, cabe ao espaço o papel de “vilão” da experiência: em sua presença, a 

vida se retrai. Vejamos: 
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A passagem de um estado a outro, pelo contrário, parece-se mais do que 

imaginamos com um mesmo estado que se prolonga; a transição é contínua. Mas, 

precisamente por fecharmos os olhos à incessante variação de cada estado 

psicológico, somos obrigados, quando a variação se tornou tão considerável que 

se impõe à nossa atenção, a falar como se um novo estado tivesse se justaposto 

ao precedente. (...) a experiência diária deveria nos ensinar a diferenciar entre a 

duração-qualidade, aquela que a consciência atinge imediatamente, aquela que o 

animal provavelmente percebe, e o tempo por assim dizer materializado, o tempo 

que se tornou quantidade por um desenvolvimento no espaço (BERGSON, 2011, 

p.3-4). 

 

 Se os espaços ilimitados, extensos, ou mesmo inexistentes no mundo empírico 

tiveram e ainda têm muita influência nas discussões acerca da definição do que é o 

espaço, no qual este é enxergado como um vazio a ser preenchido pelo mundo ou pelo 

fenômeno, o espaço de Bergson também terá uma longa sobrevida. O espaço se torna 

uma barreira em relação às correntezas espessas do tempo; aqui, o espaço é uma 

categoria fechada, sem devir. O espaço contamina a vivência total da experiência, o que 

no trecho acima é aquilo que Bergson chamou de “duração-qualidade”. A qualidade, a 

essência verdadeira da experiência, é trocada por uma quantidade, que nada mais é do 

que a imposição à experiência da conceitualização e da quantificação. É o positivismo e 

a tradição filósofica criticada anteriormente que teriam insistido em espacializar a 

experiência. Para a física e as demais ciências exatas, pensa Bergson, isto pode ser 

interessante; mas a espacialização é perniciosa às humanidades e à vitalidade da 

experiência interior.  

 Onde está o equívoco de Bergson? Primeiro, prestemos atenção na palavra 

“duração”, central à definição dessa experiência viva e temporal bergsoniana. Na 

duração, nossas experiências são um todo coeso; não há partes componentes em si, há 

uma só experiência e assumi-la, vivê-la em sua inteireza – aí está a qualidade; reparti-la, 
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por outro lado, implica em quantificá-la, torná-la abstrata, colocá-la sob o jugo de uma 

razão pragmática espacializante.  

 Como entender, entretanto, a própria ideia de “duração” sem levar em conta que 

este conceito comporta uma espacialidade? Aqui está o ponto principal: Bergson não 

duvida que umas das características que estruturam o tempo seja a sucessividade; ora, 

esta sucessividade só ocorre em um contexto espacial. Um contra-argumento à nossa 

posição seria: “duração é o máximo que a imprecisão da linguagem verbal pode chegar 

a fim de capturar o que Bergson pode dizer”. No entanto, pensamos que a questão é 

outra e concordamos com a crítica que Doreen Massey em For space faz a Bergson. 

Primeiro, Massey não acredita que “conceituar” ou criar “representações” da realidade 

(como o fazem, em seus modos distintos, a ciência e as artes) seja algo que sufoque a 

vitalidade da experiência e do conhecimento do mundo. Pelo contrário, conceituar e 

representar, apesar de, sem dúvida, comportarem uma necessária fixidez em relação ao 

movimento da vida, podem ser considerados muito mais como processos em contínua 

transformação do que retratos estáticos (MASSEY, 2008, p.27).  

O equívoco bergsoniano, segundo a autora, consiste em associar a natural 

tendência à fixidez das representações e do ato conceitual a uma espacialização. Ao 

criarmos conceitos, diz Massey, não estamos agindo apenas no tempo, mas sim no 

espaço, ou melhor no espaço-tempo. É por isso que o conceito de “duração” não pode 

prescindir de uma contextualização espacial, pois é impossível não levar em 

consideração espaço e tempo enquanto uma unidade orgânica, mesmo que seja possível 

(é o caso da nossa pesquisa) enfatizar, no estudo, um “lado desta moeda”. Além disso, 

complementa Massey em sua crítica, a analogia entre “conceitualização” e 

espacialização falha ao considerar que seria da natureza do espaço ser fixo e imutável, 

quando cada vez mais perceberemos o contrário: é no espaço-tempo que se desenrola 

a própria vida social e as experiências interiores (MASSEY, 2008, p. 28-29). 

  

1.7 Einstein, a relatividade e o espaço-tempo 
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 Após Kant e Bergson, haverá outra concepções do espaço? Sim. Nos próximos 

tópicos, não só descobriremos que é bem possível o espaço ser um “algo”, uma pré-

condição dada pela natureza; também perceberemos uma reconciliação da filosofia com 

o espaço, reconciliação que passa pelo corpo e é mediada pelo pensamento 

fenomenológico.  

 No começo do século XX, a ciência pensava que o universo era composto apenas 

pela Via Láctea, que se extendia pelo espaço infinito. No entanto, com o desenvolvimento 

das teorias da relatividade e das subsequentes teorias da física contemporânea, tais 

como as teorias quânticas e as teorias das supercordas, a natureza do universo e do 

espaço em si começaram a ser concebidas de uma maneira diferente (HOLT, 2012, p.84). 

 Talvez, afinal de contas, o espaço não seja infinito. Não só isso: a física atual tende 

a concluir que um espaço vazio é uma impossibilidade natural; há sempre algo lá. Não 

apenas o espaço seria finito, como ele seria um “algo” e conteria em si uma estrutura. 

Como se não bastasse, esse espaço se move: as teorias físicas, como é tão divulgado, 

tendem a acreditar que, após um momento no qual toda a massa e energia do universo 

estavam concentradas em um espaço quase igual a zero, algo ocorreu e essa massa 

explodiu, expandindo-se e formando a estrutura espacial do universo hoje. Em uma certa 

perspectiva, por exemplo, o universo teria nascido de um vácuo, mas este vácuo é tudo 

menos “vazio”; ele possui não só uma complexa estrutura quântica, como é imerso em 

partículas e campos de energia (HOLT, 2012, p.51; p.142). Segundo uma das teorias 

explicativas do famoso Big Bang, nosso universo, surgido há aproximadamente 14 

bilhões de anos, teve seu espaço-tempo formado de um universo pré-existente; não 

apenas isto: não existe só um universo, porém vários, embora seja certo que não 

consigamos, do nosso, alcançá-los (HOLT, 2012, p. 84).   

 Segundo Greene, espaço e tempo são hoje considerados uma coisa só e 

compõem um tecido do universo cheio de dobras e curvas: “Longe de serem estruturas 

rígidas e imutáveis descritas por Newton, o espaço e o tempo, na visão einsteiniana, são 

flexíveis e dinâmicos” (GREENE, 2005, p.25). O mundo quântico, do infinitamente 

pequeno, é ainda mais fascinante: “a mecânica quântica descreve uma realidade em que 

por vezes as coisas flutuam em um estado nebuloso, em que são em parte de uma 
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maneira e em parte de outra” (GREENE, 2005, p.26). Uma das descobertas mais 

desconcertantes da física quântica, por exemplo, é o fato de que é possível que 

determinadas partículas, sob determinadas condições, modifiquem umas as outras 

mesmo que estejam em extremos do universo conhecido. Parece haver uma ligação 

entre elas que desconsidera a própria ideia de distância espacial (GREENE, 2005, p.27). 

O próprio espaço está assim longe de ser abstrato, infinito, ilimitado ou estático. Pelo 

contrário, no tecido mesmo da realidade física encontramos o devir como princípio 

“ontológico”, digamos.  

 Há uma passagem muito curiosa em “Forma e princípios do mundo sensível e do 

mundo inteligível”, o texto de Kant que discutimos antes. Ao discutir algumas ideias sobre 

o tempo que não exploramos aqui, Kant critica uma concepção relativística: 

 

Em vez de postular que as leis do movimento sejam determinadas segundo a 

medida do tempo, postula que o próprio tempo, quanto à sua natureza, seja 

determinado mediante o que é observado no movimento ou em qualquer série de 

mudanças internas, com o que se abole completamente toda a certeza das regras 

(2005, p.251) 

 

 Agora comparemos com este experimento: 

 

Em 1971, Joseph Hafele e Richard Keating colocaram relógios atômicos de césio 

a bordo de um avião da Pan American que deu a volta ao mundo. A comparação 

entre os relógios que fizeram a viagem e outros, idênticos, que ficaram 

estacionários no solo, mostrou que o tempo transcorrido nos relógios que viajaram 

era menor. A diferença era mínima – alguns centéssimos de bilionésimos de 

segundo -, mas estava precisamente de acordo com as descobertas de Einstein 

(GREENE, 2005, p.70) 
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 Isto implica dizer que tudo aquilo que tradicionalmente associamos a uma 

definição do que viria a ser “tempo”, tal como sucessão, mudança, transformação e ação 

entrópica, necessariamente acontecem situados em relação a uma espacialidade; não 

estamos, como pensava Newton, tratando de dois fluxos de movimento, um pertinente 

ao tempo, outro ao espaço. Através da experimentação e de cálculos matemáticos, 

Einstein e a física que lhe é posterior formularam hipóteses reveladoras do quanto a 

velocidade e os pontos nos quais estão os observadores os levarão a formular 

representações do espaço-tempo que dependem destas variáveis, mas que não se 

excluem mutuamente.  

 Apesar disso, certos aspectos da relatividade afirmam que o espaço-tempo pode 

dar algumas respostas absolutas a respeito da natureza do movimento e da aceleração. 

Por quê? Porque o espaço-tempo é uma realidade em si, como Newton pensava. 

Segundo Einstein, por exemplo, a atuação da força da gravidade se explica em parte pelo 

espaço-tempo. A gravidade nada mais seria do que uma curvatura que corpos com muita 

massa impõem à estrutura do espaço-tempo ao seu redor. Desta forma, um corpo que 

desliza ao redor de uma estrela, como é o caso do nosso planeta, o faz porque sua 

trajetória é determinada por uma série de depressões no espaço-tempo (GREENE, 2005, 

p.91-94).  

 Uma última pergunta, contudo, não resiste a ser formulada: se o espaço e o tempo 

são relativos em relação a um observador individual, mas se o espaço-tempo é uma 

entidade absoluta no tocante à definição da aceleração de um corpo e da sua trajetória 

geométrica, do que então é feito o espaço-tempo? 

 A resposta está longe de ser conclusiva; na verdade, ela sequer talvez exista. Este 

parece ser um impasse da própria ciência, como bem vê Jim Holt (2012, p.188): 

 

At its most fundamental, science describes the elements of reality in terms of their 

relations to one another, ignoring any stufflike quiddity those elements might 

posess (…) It tells us that mass is equivalent to energy, but it gives us no idea of 

what energy really is – beyond a numerical quantity that, when calculated correctly, 
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is conserved in all physical processes. As Bertrand Russel noted in his 1927 book, 

The Analysis of Matter, when it comes to the intrinsic nature of the entities making 

up the world, science is silent. What it presents us with is one great relational web: 

all structure, no stuff6. 

  

 É exatamente isto que depreendemos ao pensarmos nas descobertas da física do 

último século: o espaço está lá enquanto efeito de uma rede relacional, mas segundo 

Greene (2005, p.567), “espaço e tempo recusam-se olimpicamente a nos dar a conhecer 

a sua constituição fundamental a partir das nossas percepções, que formamos com base 

nas informações e influências que eles próprios nos passam com tanta prodigalidade”. 

Existem várias especulações, porém. Entre elas a hipótese de que o espaço-tempo seria 

composto de partículas mais elementares, cordas ou laços segundo as mais recentes 

teorias, que sob determinadas condições se juntam a fim de formar estruturas que 

chamamos espaço; estas partículas seriam anteriores ao espaço e ao tempo e estariam 

em universos pré-existentes, ou seriam o próprio contexto no qual o universo, esta 

estrutura limitada e finita, se expande (GREENE, 2005, p.568). 

 Não cabe nessa pesquisa, e isto está bem além das nossas próprias 

possibilidades teóricas, discutir as teorias especial e geral da relatividade, ou mesmo 

formular um apanhado sólido e aprofundado da física contemporânea. O que nos 

importava acentuar era esse caráter dinâmico do espaço, por um lado, bem como o 

quanto a noção de incerteza e imprecisão estão de alguma maneira estruturando 

aspectos importantes da ciência. As ciências exatas (o adjetivo, após toda este 

discussão, não deixa de adquirir um sabor irônico) também não foram trazidas para dar 

suporte a uma investigação a respeito do espaço nas humanidades. No entanto, ciência, 

filosofia, teoria e literatura nem sempre estiveram separadas. Não apenas isto, mas as 

                                                             
6 "Em seus fundamentos, a ciência descreve os elementos da realidade em termos de suas relações um com o 
outro, ignorando qualquer nuança de materialidade/coisidade (stufflike) que estes elementos pudessem possuir 
(...) A ciência nos ensina que massa é equivalente à energia, mas não nos fornece ideia alguma a respeito do que 
energia realmente é - para além de uma quantificação numérica que, quando calculada corretamente, é 
conservada em todos os processos físicos. Bertrand Russel observa em seu livro de 1927, A análise da Matéria, que 
no que diz respeito à natureza intrínseca dos entes componentes do mundo, a ciência silencia. Aquilo que nos 
apresente é uma grande rede relacional: tudo é estrutura, mas não recheio" 



48 
 

 

suas perguntas podem ser semelhantes e complementares. É interessante que 

tenhamos, nem que seja por curiosidade (quem nunca se perguntou, afinal de contas, a 

respeito da natureza material do espaço?), um contexto geral de discussões do qual a 

ciência pode sim fazer parte, sem que estejamos recaindo por isso em algum tipo de 

positivismo. 

 Na verdade, tendo todo este debate em mente, podemos perceber que a 

Fenomenologia também pensa um espaço que de alguma forma leva em conta a 

interferência de um observador. Do mesmo modo, as teorias da produção social do 

espaço compartilham com a física a formulação teórica de um espaço dinâmico, cheio de 

processos contraditórios e muitas vezes “invisíveis” a uma primeira observação ou ao 

senso comum. 

 O que estamos rastreando é a verdadeira abertura da interpretação a respeito da 

natureza do espaço.  

 

1.8 Espaço e Fenomenologia 

 

 “A ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las” – com esta frase contundente 

Merleau-Ponty (2004, p.13) inicia o seu ensaio “O olho e o espirito”. A afirmação do 

filósofo francês compartilha o mesmo espírito crítico que pudemos perceber nas críticas 

de Bergson à ciência e a certa tradição filosófica. A partir de considerações acerca da 

pintura, Merleau-Ponty passa a pensar, no ensaio citado, as relações entre espaço, corpo 

e experiência. “É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo inteiro 

em pintura”, afirma (MERLEAU-PONTY, 2004, p.16). Deste modo, o pintor é tomado 

como exemplo da necessidade de reencontrarmos um corpo que não seja um mero ponto 

(ou um mero receptáculo para uma consciência) localizado em um espaço geométrico.  

 Para o fundador da fenomenologia como a conhecemos hoje, Edmund Husserl, 

corpo e espaço estão intimamente relacionados. Husserl afirma que o corpo é o centro a 

partir do qual se realizam todas as percepções do mundo. O verdadeiro ponto de 
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referência, de estabilização do campo perceptual, não é Deus, o sol, ou pontos de 

referência da paisagem, mas o corpo (CASEY, 1998, p.218). A experiência final com o 

espaço é uma função da posição do corpo nele. Husserl fala de “kinesthesia”, a 

experiência interior de um corpo em relação ao seu próprio estado de repouso, ou 

movimento. Todos os espaços são dados a um corpo relacionados com a sua 

kinesthesia: “The place is realized trough kinesthesia, in wich the character (das Was) of 

the place is optimally experienced”7 (HUSSERL apud CASEY, 1998, p.219, grifos do 

autor). O senso de kinesthesia cria o que Husserl chama de esferas-próximas (Nah-

sphäre) e esferas-distantes, unidades espaciais que compõem os lugares familiares, 

próximos, alcançáveis ou distantes; em qualquer modalidade, esses espaços juntos 

formam os sentidos dos lugares e da espacialidade. Husserl pensa que o espaço é em si 

homogêneo e infinito; seu sentido, porém, só era dado através de um corpo, que ativa 

neste espaço um sentido de lugar: “External space (der Ausserraum) is homogeneous, 

even though it presents itself as oriented in various ways... But the lived body and its 

bodily space break the homogeneity asunder”8 (HUSSERL apud CASEY, 1998, p.219-

220, grifos do autor). Este “estar” em algum espaço é em si absoluto, no sentido de que 

Husserl não segue Leibniz ao não pensar espaço em termos de relações entre as coisas. 

Embora o corpo situado não esteja isolado, ele não depende de outras relações com 

outros corpos para estar-aí (CASEY, 1998 p.225). O espaço não aparece, ao contrário 

do que vimos em Bergson, como um “vilão” da experiência; pelo contrário, ele é o seu 

garante, a sua básica unidade.  

 Voltando a  “O olho e o espírito”, temos a seguinte afirmação de Merleau-Ponty 

(2004, p.17):  

 

Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no 

tecido do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. Mas, dado que vê e se move, 

ele mantém as coisas em círculo a seu redor, elas são um anexo ou um 

                                                             
7 “O lugar é realizado mediante kinesthesia, na qual o caráter do lugar é experienciado otimizadamente”. 
8 “Espaço externo (der Ausserraum) é homogêneo, apesar de apresentar a si mesmo enquanto orientado em 
diferentes direções... Mas o corpo vivido e o espaço corporificado que lhe diz respeito deixam em pedaços a 
homogeneidade” 
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prolongamento dele mesmo, estão incrustadas em sua carne, fazem parte de sua 

definição plena, e o mundo é feito do estofo mesmo do corpo.  

 

 É uma perspectiva, como podemos perceber, que deixa para trás a ideia de uma 

mente pensante, separada do corpo, enquanto centro estruturador da experiência. O 

processo de criação de sentidos é uma via de mão dupla: sim, há o mundo e seus entes 

e a partir deles, a partir da provocação deles, nós constituímos experiência; porém, é 

preciso pensar que “o mundo é feito do estofo mesmo do corpo”. O que significa esta 

afirmação? Não estamos no idealismo extremado de George Berkeley – Merleau-Ponty 

não está aqui afirmando que o mundo é constituído pelo nosso cogito, ou deve sua 

existência a uma projeção empreendida pela mente de Deus. Merleau-Ponty, ao utilizar 

esta imagem, enfatiza que nenhuma questão a respeito do conhecimento pode ser feita 

subestimando o primado da percepção, ou passando por cima das especificidades de um 

corpo situado em um dado lugar, em dado momento. Não é exatamente “idealismo 

transcendental”, como encontramos em Kant, pois embora o conhecimento surja sempre 

mediado pelos nossos sentidos, não há a radical divisão entre fenômenos e númenos.  

 O espaço ao qual Merleau-Ponty direciona a sua crítica é aquele espaço abstrato 

que temos discutido principalmente a partir de Newton e Descartes. No entanto, assim 

como Bergson, Merleau-Ponty não tenta antagonizar esse espaço e a ciência que o 

produziu. Pelo contrário, vê em ambos sua devida importância: 

 

Era preciso primeiro idealizar o espaço, conceber esse ser perfeito em seu gênero, 

claro, manejável e homogêneo, que o pensamento sobrevoa sem ponto de vista e 

reporta por inteiro aos três eixos retangulares, para que se pudesse um dia 

encontrar os limites da construção, compreender que o espaço não tem três 

dimensões, nem mais nem menos, como um animal tem duas ou quatro patas 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p.28) 
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 É justamente a “quantificação” da experiência, para usar uma palavra utilizada por 

Bergson, que preocupa Merleau-Ponty. Essa quantificação do espaço pode ser útil, 

porém ela não deve ser naturalizada a ponto de esquecermos seu status de modelo do 

real; o espaço não pode, enquanto experiência fenomenológica, ser definido através de 

uma espécie de dissecação; pelo contrário, o que a passagem acima argumenta é que 

ele é um todo. Por isso, Merleau-Ponty critica a assunção de que a perspectiva na pintura 

seria a “verdadeira” técnica de representação: “Os pintores, porém, sabiam por 

experiência que nenhuma das técnicas da perspectiva é uma solução exata, que não há 

projeção do mundo existente que respeite isso sob todos os aspectos e mereça tornar-

se a lei fundamental” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.29).  

 Em uma série de conferências que proferiu para uma rádio francesa em meados 

da década de 40, compiladas no livro World of Perception, Merleau-Ponty dedica uma 

delas especificamente ao problema do espaço e outra vez toca na questão da 

representação do espaço, afirmando que a poesia, a pintura e a filosofia modernas estão 

juntas repensando o modo como apreendemos o mundo (MERLEAU-PONTY, 2004, 

p.44). Em seguida, após fazer a crítica à perspectiva como a Norma Natural da 

representação, Merleau-Ponty (2004, p.54) elogia o então recente modernismo na pintura 

por criar uma perspectiva mais fenomenológica do espaço. É a própria ciência do seu 

tempo, continua Merleau-Ponty, que nos faz repensar o espaço de Newton, Descartes, 

Galileu. Se antes o espaço era um meio uniforme no qual as coisas se distinguiam 

radicalmente dele e não o afetavam, a ciência construiu outros modelos nos quais os 

objetos no espaço podem afetá-lo; em lugar da imensidão abstrata e plana, temos curvas 

e depressões na própria estrutura do universo; não podemos fazer uma distinção clara 

entre “a pura ideia de espaço e o espetáculo concreto que se revela aos nossos sentidos” 

(MERLEAU-PONTY, 2004, p.50-51). 

 “O olho e o espírito” faz uma síntese do que o seu autor chamou de “filosofia por 

fazer”. Este trabalho futuro da filosofia implica em pensar um espaço que não seja “uma 

rede de relações entre os objetos, tal como o veria uma terceira testemunha de minha 

visão, ou um geômetra que a reconstituísse e a sobrevoasse, mas sim um espaço 

contado a partir de mim como ponto ou grau zero da espacialidade” (MERLEAU-PONTY, 
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2004, p33). É um espaço vivido em seu próprio interior e que nos fala. Mas esta filosofia 

por fazer já tem um agente, que a antecipou: o artista, cujo pensamento tornado gesto 

nos faz repensar o mundo no qual vivemos. Embora por “artista” Merleau-Ponty tenha 

utilizado a palavra “pintor”, podemos sim extender essa conclusão para o âmbito da 

literatura: o espaço literário é sempre um espaço vivo e habitado, mesmo quando a 

literatura metaforiza o horror e a experiência do trauma.  

 

1.9 A produção do espaço social;  lugares e não lugares 

 

 Teóricos da produção social do espaço, dos quais destacamos Henri Lefebvre e 

Edward Soja, concordam com as críticas que Merleau-Ponty faz a certa concepção 

prevalente sobre espaço. No caso de Soja, por exemplo, professor da UCLA, 

encontramos neste trecho do seu ensaio “Towards a Spatialized Ontology” um bom 

resumo dessa perspectiva: 

 

From this myopic perspective, spatiality is comprehended only as objectively 

measurable appearances grasped through some combination of sensory-based 

perception (a purview developed by Hume and Locke and later revised and codified 

by Comte and others in a much less skeptical form of positivism); Cartesian 

mathematical-geometric abstractions (extended to manifold non-Euclidian 

variations); and the mechanical materialism of a post-Newtonian social physics or 

a post-Darwinian sociobiology. A more contemporary cynosure of this spatial 

myopia, especially influential in the French philosophical and scientific tradition was 

the fin de siècle figure of Henri Bergson9 (SOJA, 1989, p.122-123) 

                                                             
9 “A partir dessa perspectiva míope, espacialidade é entendida apenas como aparências objetivamente 
mensuráveis assimiláveis mediante alguma combinação de percepções baseadas nos sentidos (uma perspectiva 
desenvolvida por Hume e Locke e depois revisada e codificada por Comte e outros em uma menos cética forma da 
positivismo); abstrações matemático-geométricas cartesianas (extendidas para múltiplas variações não 
Euclidianas); e o materialismo mecânico da física social pós-Newtoniana ou da sociobiologia pós-Darwiana. Um 
influente e sedutor centro aglutinador dessa miopia espacial na filosofia francesa e na tradição científica foi a figura 
finissecular de Henri Bergson” 
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 Em todas as perspectivas resumidas na citação, Soja argumenta, pensar o espaço 

(ou espacialidade, termo que Soja prefere utilizar no lugar de espaço) se restringe a 

constatar nele a presença de objetos físicos, ou então mapeá-lo em busca de 

regularidades empíricas (SOJA, 1989, p.123). A tendência a representar desta maneira o 

espaço em parte tem sua razão de ser devido à sua importância na evolução do 

capitalismo (SOJA, 1989, p.124). Como localizar teoricamente o espaço social? Soja 

destaca que de modo geral o debate tem sido formulado de modo dicotômico, quando 

não autônomo, entre um espaço físico e natural e um espaço da cognição e da 

representação (SOJA, 1989, p.120). A proposta, porém, seria incluir um terceiro elemento, 

o espaço social, que nos ajuda a não separar dicotomicamente espaço físico, espaço 

mental e processos sociais. Os dois primeiros, Soja argumenta, não apenas são 

incorporados à produção social do espaço, como também esta mesma produção os 

modifica de maneira substancial. Por outro lado, a espacialidade não pode ser concebida 

apenas socialmente, sem levar em conta os espaços físicos e mentais: processos 

biológicos e físicos afetam a sociedade, não importa quão intensa seja a mediação da 

produção social (SOJA, 1989, p.120-121). 

 Haveria uma “primeira natureza” do espaço natural e mental; essa primeira 

natureza, porém, é transformada em uma segunda ao ser incorporada ao processo 

social. No caso do espaço natural, por exemplo: “is thus filled with politics and ideology, 

with relations of production, with the possibility of being significantly transformed”10 (SOJA, 

1989, p.121). Do mesmo modo, as representações, imagens semióticas, ideias e 

ideologias influenciam e são influenciadas pelo espaço social (SOJA, 1989, p.121). A 

espacialidade, conclui Soja, é resultante de um processo em constante transformação; 

longe de estar fechada, porém, a espacialidade nunca alcança um ponto final, é de sua 

natureza estar aberta a mais transformações: “It is never primordially given or 

permanently fixed”11 (SOJA, 1989, p.122).  

                                                             
10 "É desta forma envolvido com política e ideologia, com relações de produção, com a possibilidade de ser 
transformado significativamente" 
11 “A espacialidade nunca é primordialmente dada ou permanentemente fixada”. 
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 Este estado de permanente abertura previne Soja de recair em um modelo 

determinista de análise das relações sociais. Como ele aponta, talvez tenha sido um dos 

motivos para que a tradição marxista, na qual ele próprio se insere, tenha visto com tanta 

desconfiança um enfoque mais espacializado dos estudos sócio-econômicos (SOJA, 

1989, p.127). No entanto, a produção do espaço e o desenrolar da história estão 

intrinsecamente vinculados e um dos objetivos dos estudos realizados por Soja consiste 

em solidificar a pertinência de uma reflexão espacial dentro de uma interpretação 

materialista. Deste modo, estruturas e relações espaciais são manifestações concretas 

de estruturas e relações sociais; o espaço se torna a personificação dessas estruturas, 

mas ele é também a própria pré-condição para que elas se desenvolvam, não importa 

qual modo de produção exista em dado momento (SOJA, 1989, p.127). Por isso, Soja 

afirma que o espaço é por natureza contraditório, pois é ao mesmo tempo 

resultado/personificação/produto, por um lado, e meio/pressuposto/produtor, por outro, 

de toda atividade social (SOJA, 1989, p.128). Ou, como bem aponta Lefbvre: “The social 

relations of production have a social existence only insofar as they exist spatially; they 

project themselves into a space, they inscribe themselves in a space while producing it”12 

(LEFEBVRE apud SOJA, 1989, p.127-128).  

 Este debate pode ser percebido nas notícias do nosso próprio dia-a-dia. 

Desocupações, remoção de comunidades indígenas e quilombolas de áreas valorizadas 

pela especulação imobiliária, ocupação de prédios abandonados em áreas dos centros 

de grandes cidades como São Paulo ou Recife; tudo isso são os sinais visíveis de uma 

constante produção do espaço no capitalismo atual. Matrizes espaciais que interessam 

ao capital precisam constantemente ser reforçadas, reestruturadas, globalizadas e 

reproduzidas; por outro lado, é justamente por essa abertura que outras forças sociais 

procuram tensionar e intervir nestas espaços, procurando reformá-las ou modificá-las por 

completo (SOJA, 1989, p.129).  

 As etapas, tensões e lutas inerentes à produção social do espaço estão descritas 

de modo detalhado no estudo pioneiro do marxista Henri Lefebvre: The Production of 

                                                             
12 "As relações sociais de produção possuem uma existência social apenas enquanto existam espacialmente; elas 
projetam a si mesmas no espaço, se inscrevem no espaço enquanto o produzem" 
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Space. Em seu primeiro capítulo, encontramos uma frase reveladora: “Today more than 

ever, the class struggle is inscribed in space”13 (LEFEBVRE, 2012, p.55). Tal afirmação 

não somente resume a natureza mesma do espaço social como foi visto com  as 

considerações a respeito do ensaio de Soja, como também nos revela claramente as 

preocupações de Lefebvre ao escrever The Production of Space. É o espaço criado pelo 

capitalismo, chamado pelo filósofo francês de Espaço Abstrato, o centro da sua crítica. 

Os meios de superação desse espaço também formarão parte importante de um projeto 

político mais amplo, de esquerda, do qual faz parte o próprio The Production of Space: 

 

A revolution that does not produce a new space has not realized its full potential; 

indeed it has failed in that it has not changed life itself, but has merely changed 

ideological superstructures, institutions or political apparatuses. A social 

transformation, to be truly revolutionary in character, must manifest a creative 

capacity in its effects on daily life, on language and on space – though its impact 

need not occur at the same rate, or with equal force, in each of these areas14 

(LEFEBVRE, 2012, p.54) 

 

 Para Lefebvre, espaço e tempo são precondição e produção da sociedade. Desta 

forma, eles não existem universalmente. Pelo contrário, só podem ser entendidos 

plenamente levando-se em conta um contexto social. Sua análise do espaço e do tempo, 

assim, procura levar em conta as constelações sociais, as relações de poder e os 

conflitos relevantes em cada situação (SCHMID, 2008, p.29). Além disso, cada 

proposição a respeito da vida social seria simultaneamente “falsa” e “verdadeira” e a 

resolução de uma contradição simplesmente cai em uma nova contradição (SCHMID, 

2008, p.30).   

                                                             
13 “Hoje, mais do que nunca, a luta de classes se inscreve no espaço”. 
14 "Uma revolução que não produza um novo espaço não terá realizado ainda o seu potencial pleno; de fato, falhou 
por não ter modificado a vida em si mesma, mas meramente superestruturas ideológicas, instituições ou aparatos 
políticos. Uma transformação social, para ser verdadeiramente revolucionária em suas características, deve 
manifestar uma capacidade criativa em seus efeitos na vida cotidiano, na linguagem e no espaço - embora seu 
impacto não necessite ocorrer na mesma taxa, ou com força equivalente, em cada uma dessas áreas" 
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 Os espaços em The production of Space são resultado de dois conjuntos de 

processos, cada um com três elementos: 

 

a) Prática espacial (Spatial practice); Representação do espaço (Representation of 

space); Espaços de representação (Spaces of representation); 

b) Espaço percebido (Perceived Space); Espaço concebido (Conceived Space) e 

Espaço vivido (Lived Space); 

 

 Por Prática espacial, Lefebvre entende a rede de interações sociais em um dado 

espaço, incluindo, por exemplo, as relações de troca. Além desse elemento mais 

“concreto” da constituição de um espaço, existem também as Representações do 

espaco, que engendram a espacialidade dentro de uma linguagem. Estão incluídas as 

obras de arte, como também os discursos teóricos, os projetos arquitetônicos, os mapas, 

símbolos, entre outros. Por fim, os Espaços de representação são a dimensão simbólica 

que alguns espaços assumem. Monumentos, universidades, quartéis ou igrejas nos 

remetem a discursos e imagens a respeito da Nação, do Sagrado, do Estado, entre outros 

(LEFEBVRE, 2012, p.38-39). 

 Segundo Schmid (2008, p.39-40), a segunda trinca indica a influência do 

pensamento fenomenológico nas formulações teóricas de Lefebvre. Se a primeira trinca 

resumida no parágrafo anterior apresenta processos de constituição espacial sob um 

enfoque mais “coletivo”, a segunda é de fato uma consideração mais individual, tomando 

como norte um corpo localizado em determinado lugar e interagindo com este lugar. No 

relacionamento entre corpo e espaço, há um aspecto que Lefebvre chama de Espaço 

percebido, o aspecto sensível do espaço tal qual ele se apresenta às nossas percepções. 

Antes, contudo, de cada pessoa “entrar” em um espaço, há o peso do Espaço concebido, 

ou seja, o fato de que no espaço há sempre uma série de inscrições mentais prévias, 

bem como de expectativas, que influenciam nossa interação com ele. Por fim, todos os 

processos elencados convergem em direção ao Espaço vivido, o espaço vivido pelas 

pessoas na vida do dia a dia.  
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 Central à crítica de Lefebvre também é a diferença entre Espaços absolutos, 

Espaços abstratos e Espaços diferenciais. Por espaços absolutos, ele entende serem 

aqueles feitos de fragmentos da natureza localizados em lugares específicos e 

escolhidos por possuírem determinadas características próprias (cavernas, ou rios, por 

exemplo). Esses espaços absolutos são transformados em algo diferente através de 

forças políticas. O espaço absoluto é religioso e político. É um produto dos laços de 

consanguinidade, solo e linguagem, e deles teria evoluído um espaço que foi relativizado 

e tornado histórico. Tal espaço absoluto histórico, porém, não perde parte do que lhe 

tornava absoluto; na verdade, esta é uma típica perspectiva de Lefebvre, a de que os 

espaços se interpenetram, sem que um processo social novo possa vir a substituir 

completamente o que existia antes (LEFEBVRE, 2008, p.48).  

 A partir daqui surge o espaço abstrato, racionalizado para ser um espaço de 

acumulação. O espaço abstrato é formal e quantitativo, ele apaga distinções nascidas do 

tempo histórico, do corpo, da cultura. As circunstâncias do espaço se apagam em função 

do seu valor econômico, especulativo. Este espaço é abstrato na medida em que suas 

características e seu interesse social se tornam uma função da abstração conhecida 

como “seu valor econômico”, seu “valor de mercado”. Lefebvre chama atenção para o 

fato de que o espaço dominante sempre tenta dominar os outros espaços, muitas vezes 

utilizando a violência. Todo este processo de dominação possui uma faceta muito visível: 

os monumentos opulentos e/ou fálicos, por exemplo (LEFEBVRE, 2008, p.49). Dito de 

outro modo: o espaço abstrato reage negativamente ao que habitava culturalmente um 

determinado espaço e instrumentaliza a si próprio pela tecnologia, pelo poder, etc. Para 

Lefbvre, o espaço abstrato contém, no entanto, o germe de sua própria destruição, pois 

à medida que o tempo passa as contradições que o engendram se tornam insustentáveis 

(LEFEBVRE, 2008, p.50-51).  

 Isso nos leva ao próximo conceito, o de espaço diferencial, que é justamente 

aquele que nasce das contradições em ação dentro do espaço abstrato; diferencial, ele 

é não homogêneo e acentua aquelas funções, elementos e momentos da prática social, 

que o espaço abstrato tende a fraturar (LEFEBVRE, 2008, p.52). O espaço abstrato é 

fundado no mundo das commodites, no poder do dinheiro e do Estado. Ele se funda em 
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uma vasta rede de bancos, centros de negócios, grandes entidades produtivas, mas 

também nas auto-estradas, nos aeroportos, etc. Nesse espaço, a cidade se desintegra e 

não mais é o centro específico da acumulação, a nascente da riqueza e bem-estar e o 

centro do espaço histórico. Por isso, ao acentuar a importância do espaço diferencial, 

Lefebvre conclui que uma revolução sem um novo espaço não cumpre seu potencial, 

pois apenas mudou superestruturas ideológicas, instituições e aparatos políticos 

(LEFEBVRE, 2008, p.54). 

 O espaço social subordina e contém os processos e as coisas a serem produzidas; 

o espaço social incorpora as relações mútuas entre estes elementos e em sua 

coexistência e simultaneidade. Ele próprio resultado de ações passadas, é também 

aquilo que permite (e proíbe) que novas ações possam ocorrer. Coisas e produtos não 

falam a verdade sobre si mesmos; eles ocultam as circunstâncias das relações de 

produção que as engendraram. Todo espaço implica, contém e dissimula relações 

sociais. Uma análise social que dê conta do espaço é, para Lefebvre, não apenas um 

meio de conhecer melhor a vida social, como também de atuar nela.  

 A preocupação com o espaço social que tem feito disciplinas como  a geografia, a 

história, a filosofia, a antropologia ou a teoria literária pensarem em uma categoria um 

pouco mais específica, contida na consideração do espaço enquanto fenômeno social. 

Em diversos autores e em especial na geografia humana (um dos mais importantes nesta 

tendência é Yi-Fu Tuan, por exemplo, fortemente marcado pela fenomenologia), existe a 

preocupação de pensar o espaço articulando-o com o conceito de lugar. A consciência 

da produção do espaço (não necessariamente, é importante ressaltar, a partir da teoria 

de Lefebvre, embora ela continue a ser influente) e as rápidas transformações que o 

espaço tem vivido nas últimas décadas tornam uma reflexão sobre o lugar cada vez mais 

importante: 

 

A perda da diversidade e da identidade geográficas foi palpável, expressa na perda 

da continuidade histórica; como edifícios e bairros antigos que foram demolidos 

para abrir caminho para os novos. O surgimento do interesse em lugar, que foi 
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contemporâneo ao aumento do interesse na preservação do patrimônio, pode ser 

entendido em parte como uma resposta direta dessas perdas (RELPH, 2012, p.20) 

 

 Basicamente, para entendermos este aspecto do debate histórico, é fundamental 

enfatizar o aspecto político e circunstâncias históricas tais como as da citação acima. Por 

lugar enquanto conceito teórico, conforme entendido nas suas mais diferentes 

formulações teóricas, podemos entender uma visão qualitativa e militante de uma 

experiência com o espaço. Use-se ou não a palavra “lugar”, o importante é que existe 

uma discussão, que permeia o século XX e une de Benjamin a Agamben, por exemplo, 

a respeito da qualidade da experiência humana na modernidade15. Um aspecto desta 

indagação a respeito de um dimensão qualitativa do espaço não se dissocia de uma 

consideração sobre a dimensão qualitativa da vida situada em um espaço.  

 Tendo isto em mente, fica clara a definição de Edward Relph (2012, p.29) sobre a 

natureza do lugar: 

 

Lugar, argumenta Malpas, refere-se à particularidade e à conectividade com a qual 

sempre experenciamos o mundo. (...) Um lugar especial é a reunião que, em 

sentido geográfico, reúne a fisionomia de lugar, atividades econômicas e sociais, 

história local e seus significados. Em sentido psicológico, reunião integra o nosso 

corpo, o estado do nosso bem-estar, a imaginação, o envolvimento com os outros 

e nossas experiências ambientais. 

 

 É este debate a respeito de uma dimensão qualitativa da experiência espacial que 

explica um outro conceito muito debatido, o de não lugar. A negativa contida no conceito 

já nos indica que a preocupação, neste caso, é justamente refletir a respeito de espaços 

                                                             
15 Retomaremos essa discussão ao pensarmos a respeito da obra de Juan José Saer e o problema da experiência 
levantado por sua obra, em especial no caso de Nadie Nada Nunca. No contexto da filosofia, sugerimos o excelente 
estudo de Martin Jay (2005); articulando filosofia e pedagogia, Bondía (2002); para uma indagação a respeito da 
problematização da experiência nas literaturas contemporâneas brasileira e argentina, ver Garramuño (2009). 
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sociais nos quais a possibilidade de constituir experiências relevantes está de algum 

modo “bloqueada”. Um dos mais importantes debatedores da crítica a respeito deste tipo 

de lugares é o antropólogo francês Marc Augé. A crítica aos não lugares, poderíamos 

dizer, já está contida na ideia de Espaço Abstrato formulada por Lefebvre. Um não lugar 

seria uma possível consequência dos espaços abstratos. Em que sentido? 

 

Os não lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada das 

pessoas e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os 

próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou ainda os 

campos de trânsito prolongado onde são alojados os refugiados do planeta 

(AUGÉ, 2010, p.36) 

 

 Se os lugares são, segundo Augé, identitários, relacionais, cheios de historicidade, 

nenhuma das características define um não lugar (AUGÉ, 2010, p.73). O atual estágio da 

nossa modernidade, que o antropólogo francês chama de “supermodernidade”, é pródigo 

na produção deste tipo de lugares, reduzidos a serem meramente espaços de circulação, 

quantificação e puras relações de compra e venda. 

 Um exemplo interessante de toda a discussão a respeito de não lugares, espaços 

abstratos ou sobre o domínio de espaços uns sobre os outros é a própria cidade de São 

Paulo, que em sua história contém muitos exemplos sobre os quais poderíamos refletir. 

Um dos mais relevantes é o caso do viaduto “Elevado Presidente Costa e Silva”, 

devidamente rebatizado pela própria cidade como “Minhocão” ou “Elevado”. Erguido pelo 

então prefeito Paulo Maluf na época da ditadura militar, o Minhocão é um típico exemplo 

da construção de um espaço abstrato que degradou toda uma região do centro de São 

Paulo com a sua presença. A intervenção na paisagem é violenta e esta violência se faz 

sentir até hoje: em nome dos delírios do “Progresso” e das “Grande Obras”, o Minhocão 

é um espaço da mera circulação de automóveis – desde sempre considerados uma das 

grandes prioridades para o “progresso” da nação – e da busca por tornar várias regiões 

da cidade mais “rápidas”, “simultâneas”, “interligadas”. Um não lugar por excelência, nos 
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termos de Augé? Um espaço abstrato puro, nos termos de Lefebvre? A resposta seria, 

bem ao gosto do autor de The production of Space, “sim e não”.  

 É o próprio Augé (2010, p.74) quem nos alerta: “Acrescentemos que existe 

evidentemente o não lugar como lugar: ele nunca existe sob uma forma pura (...) O lugar 

e o não lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é totalmente apagado e 

o segundo nunca se realiza totalmente”. Assim, metrôs, aeroportos e shopping centers, 

por exemplo, não obstante tendam a se tornarem não lugares, muitas vezes, pelo uso 

que dele fazem os habitantes de um lugar, revelam uma natureza diversa. O próprio 

Minhocão, para o bem e para o mal, se incorporou de alguma maneira no folclore do 

próprio imaginário de São Paulo. Quem, ao receber um visitante e passar pela região, 

não apontou às visitas: “aí está o Minhocão”? Isto não implica em afirmar que a sua 

construção não tenha sido um claro equívoco, mas de perceber que um viaduto como o 

Minhocão pode ser ressignificado. Há alguns anos, aos domingos e sábados, ele é 

fechado à circulação de automóveis para que famílias caminhem e crianças andem de 

bicicleta em sua superfície. Blocos de carnaval circulam no Minhocão, bem como 

intervenções de arte contemporânea, ou shows. De alguma maneira, a própria cidade o 

transformou, ao menos nos fins de semana, em uma espécie de praça pública. Nestes 

novos usos, se revela o seu potencial, nos termos de Lefebvre, de espaço diferencial.  
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CAPÍTULO 2 

ESPAÇO: HISTÓRIA E TEORIZAÇÃO LITERÁRIAS 

 

 

2.1 A literatura é uma janela para conhecermos cidades e geografias? 

 

 Tivemos a oportunidade de investigar diferentes perspectivas a respeito da ideia 

de espaço. Através de momentos-chave do debate filosófico e das ciências sociais, foi 

possível perceber o quanto refletir a respeito da construção das diferentes ideias de 

espaço não é apenas uma indagação a respeito de um fenômeno “biológico” ou “físico”. 

Pelo contrário: como vimos, a elaboração dos mais diversos modelos de explicação 

científica está interligada ao contexto histórico do qual emergem. Pensar o espaço, desta 

maneira, comporta invariavelmente uma dimensão política. Não apenas isto: como ficou 

claro a partir das ideias da fenomenologia, de Lefebvre e dos teóricos do lugar, dizer o 

espaço implica em dar conta de um ponto de vista. “Quem diz” o espaço é tão importante 

quanto indagar “o que é o espaço”.  

 O espaço enquanto uma experiência coletiva e individual, formado através de um 

processo histórico específico, cuja elaboração discursiva implica um ponto de vista 

situado: de alguma maneira, esta é a experiência com o espaço que a literatura pode nos 

proporcionar. É preciso, porém, fazer uma ressalva: não se trata de assumir a importância 

do espaço na obra literária pelo que ele pode ter de “transparência”. A importância do 

espaço em Machado de Assis, por exemplo, não se limita ao fato de que as 

representações contidas em sua obra apontam para uma “realidade”. O contato com uma 

experiência espacializada na literatura é relevante pelo em si da leitura e não por uma 

suposta subserviência do texto literário a um contexto histórico e social. Muitas vezes, e 

uma observação da história da literatura pode nos dar vários exemplos, tanto a crítica 

quanto os escritores confiaram, ou nos fizeram acreditar, em demasia na suposta 

capacidade de “transparência” da linguagem literária. Os escritores se empolgavam por 
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acreditar que suas representações nada mais seriam do que a “pura verdade e realidade”; 

a crítica, por outro lado, muitas vezes condenou a literatura pelo pouco de “realidade e 

verdade” que ela supostamente não possuiria.  

 Ter isto em mente é importante para uma pesquisa que esteja trabalhando uma 

leitura de obras literárias tendo como enfoque a categoria narrativa do espaço. Pode ser 

grande a tentação de procurar a “verdadeira” Amazônia na obra de Hatoum, ou a 

“verdadeira” região santafesina na obra de Juan Jose Saer. No livro Represálias 

selvagens: realidade e ficção na literatura de Charles Dickens, Gustave Flaubert e 

Thomas Mann, de Peter Gay, temos um exemplo das tensões que podem existir entre o 

discurso literário e outros discursos das humanidades. No livro em questão, o debate é a 

respeito de história e romance. Tomando como recorte obras importantes do realismo 

europeu, Gay desenvolve em seu livro uma cuidadosa leitura a respeito das armadilhas 

que envolvem o leitor ao ler as representações literárias realistas considerando-as uma 

porta de entrada sem mediações para alcançar uma determinada experiência histórica: 

 

O romance realista corta o mundo em pedaços e monta-o de novo de formas 

distintas. A sua realidade é estilizada – forçada e torcida – para servir às 

exigências do enredo e do desenvolvimento de personagens criados pelo autor 

(...) (GAY, 2010, p.14) 

 

 No final do seu estudo, o autor faz uma série de considerações sobre a diferença 

do discurso histórico e do discurso ficcional, atacando no meio do caminho quem ele 

chama de “pós-modernistas”, entre eles Derrida, Spyvak, Hayden White. Embora bem 

fundamentada, sua defesa da história parece esbarrar num certo idealismo da 

“objetividade” e em uma excessiva confiança na possibilidade de “realismo” na 

investigação a respeito do passado. O livro, contudo, não é uma condenação da literatura 

e podemos concordar com certo ponto de chegada de Peter Gay: a literatura constrói 

uma verdade própria e por “verdade” – palavra talvez imprecisa – queremos dizer a 

junção de conhecimento, iluminação existencial e prazer estético que estão contidos na 
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boa literatura. Há um pouco do Rio de Janeiro em Machado, mas o mais importante é 

viver e encontrar, em sua ficção, o Rio machadiano. Da mesma maneira, em Saer e 

Hatoum, o mais importante é participar, enquanto leitor, dos universos que ambos 

constroem em seus romances e contos, muito mais do que criar a expectativa de que 

seja aberta uma janela para a “realidade”. Peter Gay conclui: 

 

Que tipo de história, então, os romancistas fazem melhor? Seu caminho mais 

promissor para a verdade reside em sua capacidade de se moverem entre o que 

chamei de macro e micro, sociedade e indivíduo. (...) Na medida em que consegue 

tornar persuasivo seu argumento, empregando fantasias literárias que nenhum 

historiador poderia ou deveria querer imitar, García Márquez escreveu um 

romance profundamente histórico. Com sua veracidade essencial, o romance se 

torna um aliado honroso da história mais incisiva da ditadura de Trujillo na 

República Dominicana ou do governo de Pinochet no Chile. Em suma: nas mãos 

de um romancista de primeira categoria, uma ficção pode fazer história, nos dois 

significados dessa expressão (GAY, 2010, p.150; p.156) 

 

 A questão a respeito das “verdades essenciais do espaço” nos leva a outra: 

quantos espaços a literatura comporta em si? A utilização da categoria narrativa do 

espaço, nas obras de ficção, aconteceu sempre de uma mesma maneira, ou ela 

apresentou variações e modificações com o passar dos séculos e as mudanças 

históricas? A criação de tipologias espaciais que pudessem dar conta de toda uma 

história da arte narrativa foge, claro, ao escopo deste trabalho. Também não parece ser 

realizável a construção de uma Teoria Una, que pudesse explicar toda e qualquer forma 

de espacialidade literária.  

 No entanto, talvez seja possível perceber o desenvolvimento de um modo 

particular de representar o espaço e que se consolida, com todos os seus recursos, em 

meados do século XVIII. Tal modo de escrever o espaço, diretamente ligado ao 

nascimento do romance realista moderno, vai nos interessar por dizer respeito 

diretamente às obras de Milton Hatoum e Juan Jose Saer. Ao longo dos séculos XIX, XX 
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e no começo deste XXI, diferentes espacialidades podem ser encontradas em diversos 

narradores. Cremos, porém, que os espaços de Kafka, de Becket, ou de E.T.A. Hoffman, 

por exemplo, dizem menos respeito às obras de Hatoum e Saer do que os espaços de 

Flaubert e Faulkner. 

 Nas próximas páginas, tentaremos rastrear a formação de uma forma específica 

de escrever o espaço, cuja força é até o presente momento importante. Forma 

romanesca, modernidade e realismo serão as palavras-chave neste momento, 

articuladas através das reflexões formuladas por Ian Watt e Erich Auerbach.  

 

2.2 O espaço dos sultões, cavaleiros medievais e dragões 

 

 Para entendermos como a representação do espaço se modificou a partir do 

surgimento do romance na modernidade, será interessante observamos como o espaço 

tendia a ser representado antes que se consolidasse aquilo que Watt chamou de 

“realismo formal” na ficção literária.  

 Tomaremos como exemplo dois textos: um originalmente escrito em verso, a 

canção de gesta conhecida como A canção de Rolando; o outro, escrito em prosa e 

compilado no coletânea conhecida como Cento e uma noites. Os dois textos possuem 

autoria anônima e foram compilados em uma época próxima. O manuscrito que narra as 

desventuras de Rolando é do último quarto do século XII (JONIN, 2006, p.08), porém 

provavelmente foi composto entre 1080-1100. O manuscrito árabe data do século XVIII, 

porém seu corpus deve ter se constituído no século XIII (JAROUCHE, 2005, p.12). De 

qualquer maneira, é certo que as duas obras remetem a uma tradição oral mais antiga. 

Sua influência, porém, se estende para muito depois do tempo de sua composição: temos 

traços de histórias árabes e das gestas medievais na nossa literatura de cordel, só para 

dar um exemplo conhecido, ou em filmes de aventura.  

 A canção de Rolando se baseia em um fato histórico ocorrido em 778, o massacre 

do exército de retaguarda, na região dos Pireneus, do imperador Carlos Magno. Entre os 



66 
 

 

massacrados, parece mesmo ter havido um nobre cavaleiro chamado Rolando (JONIN, 

2006, p.08). No seu Mímesis, Auerbach dedica um dos capítulos a este poema, 

chamando atenção para a dificuldade de sua leitura, se o compararmos com os poemas 

épicos da Antiguidade. De fato, diante dos versos de Homero ou de Virgílio, A canção de 

Rolando se apresenta como uma leitura menos instigante16. Onde em Homero há fluidez 

e belas imagens, os versos de A canção de Rolando parecem mais ásperos e 

preservando menos energeia. Com seu ferrenho tom belicoso e anti-islâmico, o mundo 

retratado n’A canção de Rolando, os seus personagens e suas questões políticas, nos 

soam até mesmo mais “arcaicos” e “ferozes” do que o mundo homérico. Todo o poema 

francês está a serviço de um ideal de conduta muito restrito, nos apresentando uma 

versão guerreira e sanguinária do cristianismo que se encaixava bem com o contexto 

histórico das Cruzadas.  

 Assim, o espaço desempenha uma função restrita, a de apenas garantir uma 

arena para que as lutas, os feitos e os debates aconteçam. O importante é o elogio da 

guerra santa e dos valores feudais e aristocráticos: toda a maquinaria narrativa gira, de 

modo extremamente controlado, ao redor destes objetivos. Embora o enredo do poema 

aconteça em diferentes espaços, não existe nenhuma preocupação em fixá-los 

historicamente, ou diferenciá-los entre si. Eles são, salvo algumas exceções, um mero 

adereço de cena. Do mesmo modo, as referências à topografia não têm nenhuma 

pretensão de corresponderem a um conhecimento geográfico preciso, “científico”. De 

forma geral, a natureza é descrita em termos convencionais, que provavelmente remetem 

a modos cristalizados de caracterizá-la. Tem-se essa impressão em descrições como “O 

dia acabou, a noite chega; a lua está clara e as estrelas cintilam” (2006, p.127) ou “O dia 

está claro e o sol resplandecente” (2006, p.93) e em “Altas, tenebrosas e imponentes são 

as montanhas, profundos os vales, impetuosas as torrentes” (2006, p.66).  

                                                             
16 A presente afirmação, contudo, deve ser lida com ressalvas diante das nossas próprias limitações. Não obstante o 
texto original ter sido consultado, nossos limitados conhecimentos da língua francesa nos impossibilitam de 
empreender uma análise tomando como texto-base o original. Utilizamos a tradução em português brasileiro, que 
estrutura o texto em prosa. 
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 Um bom exemplo da descrição concisa do espaço, tendência que permeia todo o 

poema, pode ser vista aqui: 

 

Os cavaleiros estão sentados em tapetes de seda branca. Para distrair-se os mais 

sisudos e os mais idosos jogam gamão ou xadrez, enquanto os jovens, mais 

turbulentos, esgrimem. Ao pé de um pinheiro, bem ao lado de uma rosa silvestre, 

instalaram um trono todo em ouro puro. É onde está sentado o rei que governa a 

doce França (2006, p.7) 

 

 Embora a cena nos transmita um calor da vida cotidiana, por conta da descrição 

dos jogos aos quais se dedicam os guerreiros do rei, chama atenção a impossibilidade 

de um trono de ouro ser instalado em uma cidade estrangeira, abaixo de um pinheiro, em 

plena campanha de conquista. O trecho se assemelha mais a uma tapeçaria, a retratar 

uma cena estática e cheia de alegorias, do que de fato uma descrição no sentido da vida 

cotidiana nos termos nos quais modernos/contemporâneos.  

 O espaço das ações no poema é exíguo e os personagens se movem como em 

peças de algum jogo de tabuleiro. Isso fica claro na ausência de qualquer contexto mais 

específico para os diálogos entre os personagens, assim como na ausência de maiores 

pormenores a respeito do campo de batalha. Os personagens se enfrentam em um fundo 

quase vazio, pois o que mais interessa ao narrador é a descrição das vitórias sobre os 

islâmicos em combates bastante sangrentos, nos quais em meio aos diálogos é sempre 

afirmada a superioridade do cristianismo e do rei: 

 

Grandono é bravo, valente, corajoso, cheio de ardor e de bravura no combate. Em 

seu caminho depara com Rolando. Nunca o vira antes mas reconhece-o sem 

hesitação, por seu semblante altivo, pela bela estatura, pelo olhar, pelo porte. Não 

consegue dominar o pavor e tenta fugir, mas em vão. O conde Rolando golpeia-o, 

com tanto vigor que fende seu capacete até o nasal, corta-lhe o nariz, a boca, os 
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dentes, todo o tronco junto com a cota de malhas, as duas bossas de prata de sua 

sela dourada e profundamente a espinha do cavalo (2006, p.59) 

 

 Qual era o caminho de Grandono? Para onde tenta fugir? Por que seus 

companheiros do campo de batalha não o ajudam? Como Rolando consegue alcançá-

lo? Em que lugar do campo de batalha os dois personagens se encontravam? O poema 

não diz. 

 Por fim, a subordinação do espaço representado a uma matéria teológica aparece 

em dois momentos: a) no uso da convenção de articular o destino do personagem com a 

natureza. Nesse caso, a natureza reage e/ou reflete o destino ou as emoções do 

personagem (e esta reação é um reflexo da reação do próprio Deus); b) na interferência, 

causada pelos poderes divinos de Deus, sobre o ciclo normal da natureza, a fim de 

favorecer a causa dos franceses. Um exemplo de a) encontra-se na passagem na qual, 

já acuados pelo exército que os massacrará, os homens de Rolando começam a batalhar. 

Enquanto isso, uma furiosa tempestade acomete a França (2006, p.52). O segundo 

exemplo, que possui um precedente em uma história do Velho Testamento, vale a pena 

ser reproduzido: 

 

Mas, quando o rei vê que a noite se aproxima, desce do cavalo na relva verde de 

um prado. Prosterna-se de face contra a terra e implora ao senhor Deus que 

detenha para ele o Sol, retarde a noite e prolongue o dia. (...) Para Carlos Magno 

Deus fez um milagre muito grande, pois o sol se deteve onde estava (2006, p.86-

87) 

 

 Da leitura d`A canção de Rolando, tem se a impressão de que as distâncias quase 

não existem. Embora os personagens viajem por diferentes lugares, não parecem se 

cansar, nem o relato se preocupa em dar ao leitor uma dimensão temporal destas 

distâncias percorridas. O mesmo acontece em nosso segundo exemplo, o das narrativas 

contidas na coletânea árabe das Cento e uma noites. Embora de leitura mais fluida, se a 
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compararmos com a canção de gesta que brevemente analisamos, os pontos em comum 

se combinam: também o espaço é descrito da forma mais concisa possível e ele 

desempenha de modo geral uma função muito mais alegórica do que histórica no sentido 

como entendemos isto hoje. Nos contos das Cento e uma noites, narrados pela mesma 

Xahrazad das Mil e uma noites, seu livro-irmão mais famoso, as narrativas, fortemente 

marcadas pelo maravilhoso, têm como função transmitir ensinamentos morais e ensinar 

comportamentos de piedade em relação aos ensinamentos de Alá. Se compararmos o 

espaço destas histórias com as de Rolando, veremos que a presença de castelos, 

bosques, riachos e desertos mágicos é muito mais marcante. O maravilhoso, em 

Rolando, se dá mais através de uma manifestação do divino no reino dos homens (não 

há castelos mágicos em si, ou armas miraculosas, embora algumas espadas dos 

guerreiros possuam nomes e tenham sido provavelmente abençoadas), ao passo que o 

mágico impregna a própria natureza dos espaços das Cento e uma noites: 

 

Conta-se que os habitantes das cercanias daquela ilha eram antropófagos que 

punham perfumes e cânfora nas cabeças das pessoas devoradas, pendurando-as 

em suas casas e adorando-as mais do que a Deus. Prosternavam-se diante 

dessas cabeças e lhes faziam perguntas: um demônio falava então pela boca de 

cada cabeça e lhes fornecia respostas. Essa gente não se alimentava senão de 

carne humana (2005, p.61) 

 

 Do mesmo modo como ocorre em A canção de Rolando, os espaços físicos não 

se diferenciam entre si. Um deserto, onde quer que se localize, será “um deserto”. Os 

espaços são de modo geral descrições simples e diretas da natureza, bem como 

descrições de edificações e, principalmente, de espaços interiores, permeadas de 

elementos alegóricos e misteriosos. Ocorrem, também, descrições de lugares mágicos, 

como rios e bosques. No caso do primeiro tipo de descrição, um bom exemplo seria: 

“vagaram ambos até chegarem ao porto da cidade de Basra, onde embarcaram num 

navio que se dirigia à Índia. Enquanto singravam com agradável brisa, descortinaram 

uma enorme montanha negra no mar” (2005, p.85-86). Não há aqui nenhuma perspectiva 
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subjetiva do espaço; nem os nomes “Basra” ou “Índia” farão tanta diferença. No caso de 

uma típica descrição de interiores, o exemplo seria este: 

 

Depois ambos entraram em outro salão, no centro do qual havia um trono cercado 

de lampiões de ouro e prata pendurados, adornados com várias qualidades de 

pedras preciosas; no trono, um ancião que parecia dormir mas não dormia; portava 

um livro aberto diante de si (2005, p.92) 

 

 Este tipo de descrição evidentemente não deseja documentar uma decoração 

usual ou cotidiana de um salão nobre; trata-se de um espaço mágico e, mesmo que não 

o fosse, sua composição final apontaria mais em direção a uma realidade mítica, do que 

uma realidade cotidiana dos palácios e salões nobres da época na qual Cento e uma 

noites foi escrito e compilado. 

  

2.3 Espaço e o nascimento da literatura moderna: Erich Auerbach e Ian Watt 

 

 O desenvolvimento da literatura moderna, no qual o romance desempenha um 

papel fundamental, está em pauta em alguns textos clássicos da teoria literária. 

Discutiremos, sempre sem perder o enfoque em nosso objeto de pesquisa principal, 

passagens de dois deles: Mímesis, de Auerbach e A ascensão do romance, de Ian Watt.  

 Edward Said, em seu ensaio “Introdução a Mimesis, de Erich Auerbach”, afirma:  

 

A trajetória histórica que constitui a espinha dorsal de Mimesis é a passagem da 

separação de estilos na Antiguidade clássica para a sua mistura no Novo 

Testamento, seu primeiro grande clímax na Divina Comédia, de Dante, e sua 

apoteose máxima nos autores realistas franceses do século XIX Stendhal, Balzac, 

Flaubert e por fim Proust (SAID, 2007, p.119-120) 
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 Segundo o autor de Orientalismo, Auerbach encontra em determinados momentos 

da literatura na Antiguidade uma forte separação entre “estilo alto” e “estilo baixo”. Tal 

separação não é tão forte em Homero ou no Velho Testamento, o autor de Mímesis 

argumentará (AUERBACH, 2004, p.19-20), mas pode ser percebida com força na 

tragédia grega. O estilo alto era usado para os nobres e os deuses. O estilo baixo, por 

outro lado, estava ligado aos personagens da vida cotidiana, que não possuíam sangue 

aristocrático, nem eram heróis como um Teseu ou Hérculeus: “A ideia da vida humana 

cotidiana ou terrena como algo a ser representado num estilo apropriado a suas 

caraterísticas não existe de modo geral antes do cristianismo” (SAID, 2007, p.126). Na 

investigação a respeito da separação de estilos se encontra o caminho, segundo 

Auerbach, para uma melhor compreensão do tema que lhe interessa pensar: o modo 

como a literatura ocidental retratou a realidade cotidiana em suas páginas. Para Said 

(2007, p.128), “A ‘representação’ da realidade é compreendia por Auerbach como uma 

apresentação dramática ativa de como cada autor realmente percebe os seres, dá vida 

às personagens, esclarece o seu mundo”.  

 Tal apresentação só encontra a sua forma plena quando, mediante a mistura de 

estilos, a literatura europeia assume a representação da vida cotidiana e das mais 

diversas classes sociais sem que seja obrigatória uma mímesis cômica do “estilo baixo”. 

Neste sentido, o surgimento de uma escrita realista se provou fundamental. É evidente 

que não se trata, no caso do livro Mímesis, de uma leitura “evolucionista” e que entroniza 

a modernidade literária como A Literatura em si, ou um realismo fotográfico como o estilo 

literária mais “elevado”. Pelo contrário, Auerbach dá conta da complexidade e das 

necessidades da mistura e/ou da separação de estilos em cada contexto histórico e obra 

analisados.  

 A consolidação da mistura de estilos, Auerbach argumenta, ocorre no romance 

francês do século XIX: 

 

Quando Stendhal e Balzac tomaram personagens quaisquer da vida cotidiana no 

seu condicionamento às circunstâncias históricas e as transformaram em objetos 

de representação séria, problemática e até trágica, quebraram a regra clássica da 
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diferenciação dos níveis, segundo a qual a realidade quotidiana e prática só 

poderia ter seu lugar na literatura no campo de uma espécie estilística baixa ou 

média, isto é, só de forma grotescamente cômica ou como entretenimento 

agradável, leve, colorido e elegante. Completaram, assim, uma evolução que 

vinha se preparando fazia tempo (desde o romance de costumes e a comedie 

larmoyante do sec XVIII e, mais nitidamente, desde o Sturm und Drang e o pré-

romantismo) - e abriram caminho para o realismo moderno, que se desenvolveu 

desde então em formas cada vez mais ricas, correspondendo à realidade em 

constante mutação e ampliação da nossa vida (AUERBACH, 2004, p.499-500) 

 

 Uma resposta à questão sobre as mudanças na apresentação do espaço na 

literatura se esboça. Como vimos nos dois exemplos, o da canção de gesta e o do conto 

árabe, o espaço está fortemente condicionado a uma representacão literária baseada em 

convenções retóricas e em apresentações teólogicas. Será o “condicionamento às 

circunstâncias históricas” que apresentará todo um campo inexplorado de explorações 

literárias no tocante ao espaço narrativo. Tanto A canção de Gesta, quanto As cento e 

uma noites, estão diretamente vinculados à tendência da separação de estilos. Seus 

personagens, como vimos, pertencem de forma geral à nobreza guerreira e as histórias 

tendem a retratar não fatos do dia-a-dia, mas feitos heróicos, os únicos dignos de figurar 

na memória das histórias. No caso do texto árabe, digno de nota é a exceção do conto 

“História de Maravilha de Beleza com o jovem egípcio”, no qual acompanhamos as 

desventuras amorosas do jovem filho de um mercador. Essa história, ao contrário das 

outras, não tem monstros, milagres e gênios, mas está permeada de humor e de uma 

apresentação não elevada do protagonista, geralmente envolvido em situações ridículas. 

 Mas que realismo é este e por que ele surgiu? Em A ascensão do romance, Ian 

Watt propõe algumas hipóteses iluminadoras. Watt traça as origens do realismo a partir 

do romance inglês do século XVIII17. O moderno realismo parte do princípio de que o 

indivíduo pode descobrir a verdade do mundo através dos sentidos e da racionalidade: 

                                                             
17 Para uma revisão crítica das ideias de Watt, em especial a sua perspectiva do romance inglês como “inventor” da 
própria ideia de romance, ver Doody (1996). 
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Watt articula isto às filosofias de Descartes e Locke. O realismo filosófico teria uma 

postura crítica, antitradicional e inovadora, construindo uma nova forma de produção do 

conhecimento centrada na experiência do sujeito individual, que compreende o mundo 

sem necessariamente reverenciar o peso da tradição (WATT, 2007, p.14). A fidelidade à 

experiência individual implica em uma mudança nos enredos, que agora não procuram 

se basear na Fábula, ou seja, em um conjunto de histórias de um repertório coletivo 

sancionado pela Tradição, ou em grandes momentos da História. Tal como Auerbach 

tinha apontado, Watt percebe que a rígida separação de estilos é desafiada por esse 

novo romance que se consolida na modernidade (WATT, 2007, p.15).  

 Se a Natureza não é completa e imutável, se o peso do passado não é absoluto, 

então os relatos consolidados pela tradição não esgotam as questões humanas. Defoe e 

Richardson teriam sido os primeiros grandes escritores ingleses a não buscarem na 

Fábula inspiração para suas histórias. Os enredos de suas narrativas passam a envolver 

pessoas específicas em circunstâncias específicas. Os tipos humanos genéricos, tão 

importantes em diversas narrativas da Antiguidade, muitas vezes alegorias de valores 

transcendentes, são deixados de lado por esse nascente realismo (WATT, 2007, p.17). 

Neste sentido, revelador é o apanhado que Bakhtin faz em seu ensaio “O épico e o 

romance”. Analisando uma série de escritos teóricos dos escritores do XVIII, o teórico 

russo chega a uma síntese das teorias defendidas pelos romancistas do XVIII: 

 

 a) o romance não pode ser "poético" no sentido que outros gêneros são;  

 b) o herói do romance não pode ser heróico no sentido que o era na tragédia e na 

epopeia. Em sua caracterização, não pode existir somente elevação. Pelo contrário, 

devem conviver o alto e o baixo, o sublime e o ridículo; 

  c) O herói não pode ser retratado como alguém já completo e imutável, mas como 

alguém que aprende com a experiência da vida;  
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 d) o romance deve ser para o mundo contemporâneo o que o épico foi para a 

Antiguidade. A emergência do romance deve criar uma revisão geral do que se entendia 

até então por "literário" e "poético" (BAKHTIN, 1985, p.10). 

 

 A atenção aos detalhes é outra característica que diferencia o romance moderno 

dos gêneros anteriores. Como vimos nos textos analisados páginas atrás, espaço e 

personagens tinham sido compostos seguindo tipologias gerais, provavelmente já 

esperadas pelo público receptor daqueles textos. O romance moderno, por outro lado, se 

diferencia dos outros gêneros pela atenção que dá ao detalhe do espaço e pelo cuidado 

em tornar os personagens mais individualizados do que antes (WATT, 2007, p.19). Neste 

processo de individuação, Watt destaca a questão dos nomes: observa-se uma maior 

preocupação de dar nomes aos personagens como se eles fossem nomes de pessoas 

que poderiam existir na “vida real”. Os nomes, na literatura mais antiga, por outro lado, 

indicam que os personagens eram construídos de acordo com expectativas de uma 

Tradição e Fábula; não em relação ao contexto da vida contemporânea. Os nomes 

constituíam referências a Tipos, ou a personagens históricas e/ou míticas, como é o caso 

das personagens de A canção de Rolando e Cento e uma noites. Em contraposição a 

isto, por consequência personagens do romance moderno estão situados num contexto 

com tempo e local particularizados. E.M. Foster, afirma Watt, considera o romance como 

“o retrato da vida através do tempo”, substituindo a função antiga das narrativas, que era 

a de ser “o retrato da vida através dos valores”. Neste sentido, a noção moderna de 

temporalidade implica numa relação mais restrita de causa e efeito nas ações do recém-

nascido romance, que se fia menos em truques narrativos de disfarces ou coincidências.  

 A busca por este retrato através do tempo implicará em uma mudança na 

representação do espaço. A ascensão do romance observa, deste modo, que é a partir 

da literatura do século XVIII que se inicia a plena colocação do homem no cenário físico 

que o circunda. Embora na literatura antiga, como bem mostrou Auerbach em seu 

Mímesis, haja algumas descrições físicas particularizadas, tanto Auerbach, quanto Watt, 

tendem a vê-las como incidentais e fragmentárias. O romance moderno teria sido o 

primeiro a construir um espaço narrativo circunscrito à nascente experiência histórica 
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moderna; foi o primeiro a ter particularizado o espaço de modo sistemático e aprofundado 

(WATT, 2007, p.26).  

 Todo este processo é chamado pelo crítico inglês de “realismo formal”: 

 

O romance constitui um relato completo e autêntico da experiência humana e, 

portanto, tem a obrigação de fornecer ao leitor detalhes da história como a 

individualidade dos agentes envolvidos, os particulares das épocas e locais de 

suas ações – detalhes que são apresentados através de um emprego da 

linguagem muito mais referencial do que é comum em outras formas literárias 

(WATT, 2007, p.31) 

 

 Trata-se de um conceito mais amplo do que o de “escola literária realista”, porque 

diz respeito a um processo de mudança de paradigma de representação articulado a uma 

transformação de uma dinâmica histórica e social. É por isso que Watt considera realistas 

também as obras de Proust, Joyce e Woolf, por exemplo, embora encontre nos três 

autores citados um enfoque diverso: ao passo que nos séculos XVIII e XIX a investigação 

primordial ocorra naquilo que Watt chama de “exterior” dos personagens, certo realismo 

pós-Proust dá ênfase à vida interior dos mesmos (WATT, 2007, p.255-256).  

 Logo, o conceito de realismo formal pode ser útil para entendermos como se 

formaram certos valores literários que têm sido afirmados, combatidos e debatidos por 

inúmeros teóricos e escritores. Porém, se observarmos o próprio século XX, a pluralidade 

das propostas poéticas narrativas parece mostrar que nem toda a produção literária 

moderna e contemporânea se fia estritamente na ideia de “realismo formal”. Também 

convém lembrar das ideias de Bakhtin, que poderiam complementar as de Ian Watt: 

embora os dois autores convirjam ao perceber a mudança de paradigma na literatura 

moderna, as reflexões de Bakhtin sustentam ser a própria forma romance, não 

necessariamente o realismo moderno europeu, que inicia um processo de mudança de 

paradigmas na literatura. A ênfase na ideia de uma forma-romance não é puro 

formalismo: Bakhtin a relaciona sempre com processos sociais mais amplos. Além disso, 
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Bakhtin (1985, p.7) chama atenção para a hipótese, não desenvolvida em A ascensão do 

romance, de que o romance “tornou romanescos” outros gêneros literários, tais como a 

poesia lírica, o drama, o conto.  

   

2.4 Decameron: os túmulos de Guido Cavalcanti 

 

 O desenvolvimento de uma nova abordagem do espaço na ficção, como vimos, 

está relacionado ao desenvolvimento, em sentido amplo, de uma modernidade literária. 

Cabe agora analisar alguns exemplos. Serão escolhidos contos ou episódios de 

romances e nós apresentaremos nossa leitura numa sequência diacrônica. Isto não 

significa, no entanto, que o presente tópico possui a ambição de esgotar as múltiplas 

formas de representação do espaço na literatura, mas apenas, mediante específicos 

momentos-chave, formar uma contextualização mínima e adequada ao andamento da 

presente pesquisa. Além disso, como foi feito ao lermos os textos da seção “O espaço 

dos sultões, cavaleiros medievais e dragões”, trata-se também de colocar em prática 

maneiras de como o espaço pode ser trabalhado em uma abordagem crítica do texto 

literário. O percurso continuará a ser desenvolvido com as balizas teóricas de Auerbach, 

em especial, mas tendo também as formulações teóricas de Ian Watt e Bakhtin em mente. 

Mapearemos a crescente influência do realismo como viga-mestra da modernidade 

literária e queremos, ao final, apontar as possíveis matrizes a partir das quais tanto Milton 

Hatoum, quanto Juan Jose Saer, formulam seus projetos literários.  

 Leiamos, então, um episódio retirado de uma das mais importantes narrativas 

publicadas durante o século XIV: o Decameron, de Boccacio. 

 Em “A novela de Guido Cavalcanti”, encontramos um grupo de amigos liderados 

por Betto Brunelleschi. Antes que saibamos que enredo e conflito estão relacionados a 

esse grupo de amigos, a narrativa nos dá um contexto introdutório: 
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Todos devem saber que em tempos passados houve em nossa cidade costumes 

muito galantes e louváveis, de que hoje não há vestígios graças à avareza que 

prosperou lado a lado com a riqueza, as quais se uniram para bani-los. Entre os 

velhos hábitos havia um segundo o qual cavalheiros de diversos bairros se 

reuniam nos locais de Florença em grupos de certo número e o faziam de modo 

que todos pudessem bancas as despesas; hoje um, amanhã outro, e assim por 

diante, todos pagavam a conta do grupo cada qual em seu dia; nessas ocasiões 

muitas vezes se homenageava um estrangeiro – quando aparecia um – ou mesmo 

concidadãos; e todos se vestiam com os mesmos trajes ao menos uma vez por 

ano e, nos dias mais festivos, cavalgarem juntos pela cidade, frequentemente se 

exibindo em justas, sobretudo nos grandes festejos ou quando alguma boa-nova 

ou feliz notícia de vitória chegava à cidade (BOCCACCIO, 2013, p.99) 

 

 A citação nos transmite, de forma vívida, um senso de historicidade ausente das 

narrativas tomadas como exemplo em “O espaço dos sultões, cavaleiros medievais e 

dragões”. Há um motivo moral – o de chamar atenção para o fato de que um aprazível 

costume decaiu no tempo contemporâneo de Boccaccio, decadência esta que não se 

deu por motivações nobres –, mas não se trata de uma moldura de um tempo idealizado, 

ou de uma Era de Ouro. Pelo contrário, a descrição deseja fazer parte de uma crônica da 

vida histórica de um recorte temporal reconhecível e também de uma cidade 

individualizada. Seu estilo, aliás, pode remeter o leitor dos dias de hoje a um parágrafo 

contido em uma descrição feita pela pena de algum memorialista, ou mesmo a uma 

reportagem cujo escopo fosse empreender o perfil de um determinado grupo social, por 

exemplo. Não é importante averiguarmos – embora isto seja provável – se grupos citados 

no trecho de fato existiram na Itália dos séculos XIV ou XIII. E não apenas por este não 

ser o objetivo desta pesquisa: o fundamental consiste em averiguar o senso de 

historicidade contido no trecho citado, a formulação de um tom próximo à escrita de 

gêneros mais informativos e não ficcionais. A expressão “Todos devem saber que em 

tempos passados” não é somente formulaica e convencional. Pelo contrário, ela contém 

em si um mecanismo de verificabilidade histórica, cuja verdade poderia ser confirmada, 
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dentro do universo romanesco, pela verificação e cotejamento de vestígios documentais 

contidos no próprio presente a partir do qual nasce a narrativa.  

 Se o Decameron é um romance nos termos que Ian Watt, ou outros teóricos, o 

colocam, deixaremos para uma outra discussão18. O que queremos frisar é o fato de que 

a obra-prima de Boccaccio certamente é uma precursora de uma série de valores 

literários que terão uma importância crescente de agora em diante. Voltemos à narrativa: 

somos informados de que Betto Brunelleschi era o líder de um dos grupos descritos na 

citação. O conflito começa quando Brunelleschi tenta atrair para o seu grupo ninguém 

menos do que o poeta Guido Cavalcanti. Aqui encontramos uma característica 

antecipadora de uma das observações feitas por Ian Wat no tocante ao romance do 

século XVIII: nome e sobrenome indicam personagens considerados mais como seres 

individualizados do que como tipos. Guido Cavalcanti, por exemplo, não é o arquétipo do 

homem sábio, apenas; ele é “filho de Messer Cavalcante dei Cavalcanti (...) homem muito 

airoso, de bons costumes, bem-falante” (Boccaccio, 2013, p.99). O grupo de Brunelleschi 

respeitava bastante Guido, mas se percebe nas entrelinhas um certo despeito, causado 

não pela inveja das qualidades possuídas pelo poeta e filósofo, mas sim porque 

Brunelleschi e seus amigos parecem se ressentir de não serem considerados dignos o 

bastante de serem admitidos numa convivência mais íntima com Guido.  

 Após sermos contextualizados a respeito daquele grupo de bem nascidos, somos 

remetidos à próxima cena: 

 

Então, certa manhã em que Guido fazia seu trajeto habitual, partindo de Orto San 

Michele e seguindo pelo Corso degli Adimari até chegar a San Giovanni, passando 

por onde havia grandes sarcófagos de mármore que hoje estão em Santa 

Reparata, além de muitos outros ao redor de San Giovanni, estando ele entre 

aquelas colunas de pórfiro, os sarcófagos e a porta de San Giovanni, que estava 

fechada, Messer Betto e sua brigada vinham a cavalo pela praça de Santa 

                                                             
18 Gostaríamos de sugerir que o Deccameron é sim um romance, cuja estrutura, porém, guarda muito mais 
semelhança com o romance da Antiguidade do que com o romance posterior ao século XVIII. Neste ponto, 
concordamos com as considerações de Margaret Anne Doody (1996). 
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Reparata quando, avistando Guido entre aquelas sepulturas, disseram: “Vamos 

incomodá-lo um pouco” (Boccaccio, 2013, p.100) 

 

 Chama atenção a simplicidade como o espaço é descrito aqui. Não há nenhuma 

adjetivação vinculada aos lugares nomeados, nenhuma projeção da subjetividade dos 

personagens qualificando-o de alguma maneira, nem intenção alguma de criar qualquer 

atmosfera em particular. Temos somente o mínimo necessário para situar a trama. O 

espaço, neste caso, perdeu sua importância simbólica? Não. Contudo, nessa descrição, 

a sua função primordial consiste em situar os corpos dos personagens e agir como pano 

de fundo para o conflito entre Guido e o grupo de rapazes ricos que o importunará. O 

senso de historicidade identificado nos nomes e sobrenomes dos dois protagonistas é 

semelhante aos dos lugares. Tratam-se de nomes verdadeiros e certamente 

reconhecíveis para o público-leitor da época de Boccaccio. Não estamos no Cemitério, 

ou na Estrada. Estamos em um específico cemitério, localizável em um espaço 

cartografado com uma precisão tornada possível pela indicação dos pontos de referência 

tais como “Orto San Michele” ou “porta de San Giovanni”. Não apenas é o cemitério 

identificável, o mesmo pode ser dito do ponto no espaço no qual o corpo de Guido 

Cavalcanti se localiza, ao ser avistado pelo grupo comandado por Brunelleschi.  

 Atentemos à afirmação “passando por onde havia grandes sarcófagos de mármore 

que hoje estão em Santa Reparata”. Informações como essa relacionam a narrativa a um 

fluxo histórico muito mais realista do que as narrativas anteriores. A cidade mudou, nos 

informa o texto. Ela não é uma alegoria de um valor estático, imutável, transcendente. 

Tal mudança é importante, porque situa o leitor tanto no senso histórico da narrativa – 

estamos, parece dizer o texto, “resgatando” um episódio ocorrido no passado recente - , 

quanto também confere um estatuto de verossimilhança ao que está sendo narrado. Não 

importa se de fato Guido Cavalcanti e Brunelleschi viveram esse episódio (tudo indica 

que não, embora tenham sido contemporâneos e se conhecido), o que importa é que 

este tipo de precisão não foi inserida em uma narrativa por acaso – e é o espaço a sua 

espinha dorsal.  
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 O grupo cerca Guido e começa a provocá-lo, chamando-o de ateu. O poeta não 

interrompe sua caminhada. Apenas diz: “Senhores, em vossa casa podeis dizer-me o 

que vos aprouver” (BOCCACCIO, 2013, p.101) e em seguida salta uma lápide, “afastando-

se a passos largos do grupo” (BOCCACCIO, 2013, p.101). Os amigos de Brunelleschi não 

entendem: “sua resposta não fazia nenhum sentido, já que eles não tinham nada em 

comum com aquele local, sendo um lugar público e aberto a todos os cidadãos” 

(BOCCACCIO, 2013, p.101). Brunelleschi, então, explica a moral do conto: os túmulos são 

a casa dos mortos; a ignorância e falta de modos demonstrada pelo grupo os torna tão 

improdutivos e indignos de serem ouvidos quanto os mortos são mudos e imóveis 

(BOCCACCIO, 2013, p.101). Chama atenção a frase de Guido: “em vossa casa podeis 

dizer-me o que vos aprouver”, porque ela nos indica que toda a moral desta parábola 

está assentada numa ideia de vida pública, por um lado, a vida na cidade entre aqueles 

que o Estado considera iguais em seus direitos, e a vida íntima, privada, a vida do espaço 

doméstico.  

 Susan Stewart (2007, p.27-28) relaciona o desenvolvimento da escrita realista à 

crescente representação da vida privada, ao passo que Auerbach argumenta o quanto o 

Decameron, seu estilo médio e sua maneira de tratar o espaço e os personagens, está 

vinculado a uma série de mudanças sociais:  

 

As condições sociais necessárias para a aparição de um estilo médio, no sentido 

antigo da palavra, já existiam na Itália a partir da primeira metade do século XIV; 

nas cidades surgira uma camada elevada de burgueses patrícios, cujos costumes, 

certamente, estavam ainda muito ligados às formas e conceitos da cultura feudal-

cortês, mas que lhe conferiram rapidamente, em consequência da estrutura social 

totalmente diferente e sob a influência das primeiras tendências humanistas, 

características novas, menos baseadas em divisões de classe e mais fixadas nas 

características pessoais e na visão realista (AUERBACH, 2004, p.190) 

 

 Auerbach compara o Decameron com outras narrativas italianas do tempo de 

Boccaccio e mostra o quanto naquelas todos os recursos narrativos residem no 
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encadeamento eficaz que possa garantir o chiste, a “moral da história”; no caso de 

Boccaccio, pelo contrário, “a caracterização das personagens, o cenário local e o social 

são, simultaneamente, muito mais rigorosamente individualizadas e espacialmente 

amplos” (AUERBACH, 2004, p.186). Seu estilo, embora incorpore o popular, é uma mescla 

da qual também fazem parte recursos estilísticos eruditos e consolidados por uma 

tradição letrada (AUERBACH, 2004, p.180). E no caso do espaço, Auerbach faz questão 

de enfatizar o quanto “o cenário de todo o acontecimento está muito mais rigorosamente 

determinado do que no fablel; este pode ter lugar em qualquer região rural da França (...) 

a narração de Boccaccio é pronunciadamente veneziana” (AUERBACH, 2004, p.185). Não 

só o nível estilístico médio, fundamental para o desenvolvimento do romance e do conto 

modernos, é pela primeira vez fixado desde a Antiguidade pelo Deccameron, como cada 

evento narrado possui um valor moral que lhe é peculiar e nasce da individualização dos 

próprios personagens (AUERBACH, 2004, p.192).  

 

2.5 Lazarilho de Tormes: realismo e paródia 

 

 Façamos agora, como Guido Cavalcanti fez (embora não com todo o seu 

engenho), um salto e pulemos do século XIV para o XVI, onde vamos encontrar o nosso 

segundo exemplo. Se pudemos considerar o Decameron um dos primeiros romances 

modernos por excelência, marcado por um realismo estrutural que nos fornece novos 

recursos para a elaboração de personagens e espaços, encontraremos outro livro que 

não hesitamos em também chamar de romance no sentido como entendemos esta ideia 

hoje. Embora Ian Watt não o cite como um dos protagonistas da sua “Ascensão do 

romance” (Auerbach também silencia sobre esta obra, embora, em edição posterior do 

seu livro, tenha incluído um capítulo sobre Cervantes), o Lazarilho de Tormes possui 

certamente todas as condições para fazer parte de nossa discussão.Trata-se da obra 

inaugural do gênero picaresco, no qual acompanhamos as desventuras de personagens 

geralmente jovens, pobres e sem acentuada força física ou heroísmo, que lutam para 

tentar sobreviver à fome e à miséria, muitas vezes usando subterfúgios e se envolvendo 
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em trambiques. Um tipo de personagem que, redesenhado em outras roupagens, não é 

desconhecido da literatura brasileira, seja por causa de livros como Memórias de um 

sargento de Milícias, seja porque o pícaro se encontra presente em inúmeras narrativas 

de cordel e cantorias, assumindo nomes como os de João Grilo, Cancão, entre outros. 

Não custa lembrar, além disso, que o pícaro e o ladino têm sua última grande encarnação 

em nossa literatura nas obras de Jorge Amado, Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro. 

 No posfácio à sua tradução em português do Lazarilho, Mario M. Gonzalez vai ao 

encontro da hipótese favorável à modernidade e ao caráter intrinsecamente romanesco 

da obra-prima espanhola:  

  

Em meio à profusão de novelas de cavalaria publicadas ao longo do século XVI 

na Espanha, um pequeno livro irrompe para, mediante uma temática e uma 

estrutura completamente opostas, significar o aparecimento de uma nova maneira 

de narrar e, especialmente, expor uma visão extremamente crítica da realidade 

social imediata. Por esse caráter inovador, Lazarillo de Tormes merece um lugar 

de especial relevância na história da literatura, na medida em que é um dos 

fundamentos da modernidade literária. Nele temos uma clara amostra da crise dos 

modelos narrativos renascentistas; o equilíbrio e o idealismo destes veem-se 

atropelados pela irrupção da realidade cotidiana trazida pelo narrador de primeira 

pessoa (GONZÁLEZ, 2012, p. 185) 

 

 De autoria desconhecida, estudos apontam o autor do romance como alguém que 

partilhava da ideologia erasmista. O anonimato serviria desta maneira como uma 

proteção, pois o conteúdo paródico do livro, a sua furiosa denúncia contra o clero e os 

chamados “homens de bem”, seu pouco caso com a noção aristocratizante de “honra”, 

garantiram ao Lazarilho uma série de perseguições e proibições. O novo tratamento dado 

aos personagens e principalmente ao seu protagonista, caracterizado como um anti-

herói, se pauta bastante pelo uso paródico da tradição que lhe é contemporânea e 

precedente. O modelo a ser “rebaixado” e criticado é o da novela de cavalaria, cujos 

valores se encontram em confronto direto com a discussão ideológica levada a cabo pelo 
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Lazarilho. Essa autêntica crítica textual implícita é levada a cabo pela caracterização dos 

personagens, pela apropriação inteligente de estruturas linguísticas recorrentes no 

gênero a ser parodiado e pelo representação do espaço. 

 É o caso do episódio que analisaremos agora, no qual nosso amigo Lazarilho 

começa a servir a um novo mestre, um escudeiro cujas boas aparências sugerem ao 

protagonista ter chegado finalmente a hora da tranquilidade e fartura. A realidade, porém, 

é bem diferente. De maneira habilidosa, será justamente o espaço um dos elementos 

reveladores do jogo de aparências sob o qual se esconde o novo mestre de Lazarilho. 

Isto acontecerá de duas maneiras: a) através da paródia do “espaço encantado” 

encontrável nos contos maravilhosos, canções de gesta e novelas de cavalaira; b) 

mediante o desvelamento das práticas cotidianas dos espaços sociais representados.  

 Após sofrer com amos anteriores, Lazarilho vaga pela cidade de Toledo  pedindo 

esmolas, até um dia no qual se depara com “um escudeiro que ia pela rua, razoavelmente 

bem vestido, bem penteado, com andar ordenado e compassado” (2012, p.97). O 

escudeiro oferece trabalho a Lazarilho e logo ambos se deslocam para a casa onde 

aquele mora. Vejamos a curiosa descrição da casa:  

 

Neste momento o relógio bateu uma da tarde e chegamos a uma casa diante da 

qual meu amo parou, e eu com ele. Jogando a ponta da capa para o lado esquerdo, 

tirou uma chave da manga, abriu a porta e entramos na casa.  A entrada era tão 

escura e lúgubre, que parecia atemorizar aos que nela entravam, embora lá dentro 

houvesse um pequeno pátio e quarto razoáveis (2012, p.99, grifos nossos) 

 

 Sim, já encontramos lúgubres edificações encantadas na ficção anterior, mas elas 

são sinistras por si mesmas, por estarem impregnadas de uma força sobrenatural. Há 

algo errado na casa, mas agora a atmosfera está relacionada muito mais com as 

crescentes desconfianças de Lazarilho, do que com a magia ou o alegórico. A casa na 

verdade não é má, nem é encantada: ela é pobre. As esperanças de fartança e vida boa 
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de Lazarilho começam a se desmanchar e os maus presságios evocados pela casa são 

um resultado do nosso pícaro estar “com uma pulga atrás da orelha”.  

 O contraste entre as expectativas de conforto x a dura realidade da pobreza tem 

seu duplo no contraste entre a vida privada da casa x a aparência de nobreza e 

autossuficiência que o escudeiro ostenta em praça pública. A referência paródica ao 

maravilhoso continua, à medida que Lazarilho se acomoda na casa do seu novo amo e 

descobre que “não havia ali nem cadeiras, nem banquetas, nem bancos, nem mesa, nem 

sequer uma arca como a de antes. Enfim, parecia uma casa encantada” (2012, p.101, 

grifos nossos). A exploração desta casa, porém, não revela a Lazarilho uma princesa, ou 

um objeto mágico, mas apenas a fome. Servo e amo começam então uma cena patética, 

de um humor dolorido, pois ambos, em nome das aparências e da honra, embora 

morrendo de fome, mentem um para o outro a respeito do que sentem: “O fartar-se é 

para os porcos”, afirma o escudeiro, “e o comer moderadamente é qualidade dos homens 

de bem” (2012, p.103). Lazarilho, contudo, não está convencido dessa moral e pensa: 

“Malditos remédio e bondade que esses amos que encontro encontram na fome!” (2013, 

p.103). A casa vazia dos mais básicos objetos é também o vazio e a inutilidade de uma 

moral cavalheresca ridícula, uma ideologia que, Lazarilho logo percebe (embora não 

rompa com ela, como o final do romance mostra) é útil apenas aos interesses daqueles 

que detêm o poder na sociedade.  

 Mais adiante, o tema da “casa encantada” será retomado em uma fala do 

escudeiro, na qual ele tenta justificar sua miséria em uma clave mitômana: 

 

- Agora coma, pecador, pois se Deus quiser, em breve estaremos livres das 

necessidades. Mas devo dizer que, desde que nesta casa entrei, nunca nada de 

bom me aconteceu. Talvez seja ruim o terreno onde está edificada, pois há casas 

desgraçadas e de mau agouro, que transmitem as desgraças às pessoas que 

nelas vivem. Este deve ser, sem dúvida, uma delas. (2012, p.119) 
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 Escudeiro e servo passam a viver das esmolas e da caridade dos vizinhos. Apesar 

disso, o Escudeiro nunca abandona o seu discurso da honra e da cavalaria, nem 

abandona a pose de fidalgo bem de posses. Ao sair de casa, não procura trabalho, nem 

tenta se inserir entre os outros nobres. E ao invés de tentar libertar donzelas das mãos 

dos dragões ou guerrear contra os mouros, ele implora os favores de prostitutas, sempre 

sendo desprezado por elas: 

 

Arrumei a negra e dura cama, peguei o jarro e fui para o rio, onde, em uma horta, 

vi o meu amo em alegre prosa com duas mulheres encapuzadas, aparentemente, 

daquelas que ali não faltam. Ao contrário, muitos delas têm o hábito de ir, pelas 

manhãzinhas do verão, refrescar-se e almoçar por aquelas frescas ribeiras sem 

nada levar, confiando em que não haverá de faltar quem lhes dê de comer, já que 

assim as têm acostumadas os fidalgos do lugar (...) Ele, sentindo-se tão vazio de 

bolso como de estômago, sofreu tal calafrio, que perdeu a cor do rosto e começou 

a embaralhar a conversa e a inventar desculpas disparatadas. Elas, que deviam 

ser bastante espertas, assim que notaram sua enfermidade, deixaram-no 

abandonado (2012, p.115) 

  

 Repetimos aquilo que foi dito a respeito do episódio protagonizado por Guido 

Cavalcanti: na cidade onde se passa o episódio, é menos importante sabermos se de 

fato havia um rio onde prostitutas ficavam à espera de encontros amorosos com fidalgos. 

O importante, aqui, é a visão não idealizada tanto da nobreza, quanto das mulheres, bem 

como a criação de um senso da vida cotidiana –  um sabor de “crônica de um lugar”, um 

dos objetivos do Lazarilho de Tormes. Os espaços sociais são fixados com precisão e 

sem adornos, embora tenhamos visto que, ao menos quando somos apresentados à 

casa pela primeira vez, tenha havido uma maior subjetividade na representação espacial 

do que tínhamos encontrado antes.  

 Bocacio nos tinha apresentado logradouros da cidade de modo a marcar uma 

cartografia facilmente reconhecível pelos leitores que lhe foram contemporâneos. O 

mesmo pode ser dito no caso do Lazarilho de Tormes. Em um gesto tipicamente 
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higienizador, digno do nosso atual contexto brasileiro de políticas urbanas 

criminalizantes, a cidade passa por uma crise de alimentos e o Poder Público decide 

expulsar todos os estrangeiros que sejam pobres. Aos que continuarem, a punição será 

o açoitamento. Quatro dias após entrar em vigor a lei, Lazarilho nos informa, ele 

presencia um grupo de forasteiros pobres serem açoitados nas Cuatro Calles, uma 

encruzilhada que na cidade de Toledo era um bairro de forte presença judaica 

(GONZÁLEZ, 2012, 127).  

 Os nomes das cidades e regiões também dizem respeito a algum conhecimento 

geográfico e histórico que não mais se pauta pela alegoria espacial. Quando, por 

exemplo, o escudeiro finalmente conta um pouco da sua vida ao seu servo – González 

chama atenção ao fato de que no original temos “contome su hacienda”, um arcaísmo 

que para os leitores contemporâneos do livro evocaria o Amadís de Gaula – sua origem 

é localizada na região de Castilla la Vieja. Ora, para os leitores da época, essa região era 

conhecida por estar cheia de fidalgos empobrecidos, sem função após o fim das batalhas 

com os muçulmanos (GONZÁLEZ, 2012, p.135). Outra informação dada pelo escudeiro 

é a respeito de suas posses. Ele possui um solar de casas e um pombal. Esta é uma 

referência econômica compatível com as posses de um fidalgo e de alguém que deveria 

estar bem de vida. A criação de pombos era um negócio muito rentável e durante séculos 

exclusivo dos figaldos; o solar de casas possui seu potencial imobiliário devidamente 

explicado: “localizadas a dezesseis leguas do lugar onde nasci, naquela ladeira, a 

Costanilla de Valladolid, valeriam mais de duzentos mil maravedis” (2012, p.137). O 

problema, porém, é que ambas as propriedades estão arruinadas: o fidalgo não tem onde 

cair morto. Tanto a “riqueza que poderia ter sido e não foi”, quanto o seu atual estado de 

pobreza, são construídos pela narrativa em termos realistas, nos quais houve um cuidado 

de transmitir aos leitores condições econômicas reais, compatíveis tanto com um dado 

histórico da época, quanto, e isso é ainda mais importante, a verossimilhança interna do 

próprio romance.   

 Tanta honra e demonstrações de fé por parte do escudeiro não o impedem de 

simplesmente sumir quando os cobradores vêm bater em sua porta. O fidalgo foge, 

deixando Lazarilho abandonado numa casa esvaziada e sem comida. Ansiosos por 
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receber o seu pagamento, os credores, auxiliados por agentes do poder estatal, decidem 

prender o jovem servo: ele é considerado culpado até poder provar a sua inocência. Se 

mais uma vez a piedade dos vizinhos não o tivesse ajudado, pois eles testemunham a 

favor da inocência do protagonista, as aventuras de Lazarilho teriam terminado bem mais 

cedo, no cárcere.  

 

2.6 Micromegas: o espaço da ciência moderna 

 

 O mundo da vida cotidiana e a preocupação em fixar espaços sociais da Espanha 

do XVI parece contrastar tanto com o nosso próximo exemplo que, à primeira vista, os 

dois contos deveriam ser considerados incompatíveis na linha argumentativa que 

estamos procurando costurar. Encontramo-nos agora no século XVIII e o conto a ser 

analisado não tem relação alguma com as crônicas do dia a dia, a geografia espanhola 

ou mesmo com o realismo no sentido estrito. Vamos nos debruçar, na verdade, sobre um 

precursor de um gênero literário considerado não realista por excelência: a ficção 

científica. 

 Trata-se do conto “Micromegas”, escrito por Voltaire. O chão poeirento do 

Lazarilho de Tormes é substituído agora por planetas, estrelas, alienígenas e o espaço 

sideral, contudo as duas obras possuem uma curiosa afinidade ao compartilharem um 

humor cruel, bem como um desencanto em relação às supostas qualidades intrínsecas 

da espécie humana. Anticlericarismo feroz e a denúncia daqueles que detém o poder 

também aproximam Voltaire do anônimo e provável erasmista autor do primeiro romance 

picaresco da história da literatura. A pergunta inicial, contudo, deve ser desdobrada: 

como encaixar “Micromegas” no nosso debate a respeito do espaço literário moderno? 

Não estaríamos voltando justamente à alegoria, à fantasia, à fábula moral tão importantes 

à tradição pré-moderna?  

 Não. Porque “Micromegas” nos revela, fundando, praticamente, a moderna ideia 

de Ficção Científica, uma maneira de abordar o espaço que ainda não tínhamos discutido 
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e que é tipicamente moderna: o espaço newtoniano. Cheio de alegorias, marcado pelo 

fantástico e com uma clara “moral da história” ao seu final, “Micromegas” não obstante 

compartilha com os textos de Bocaccio e com o Lazarilho de Tormes um senso de espaço 

semelhante. Há uma precisão, por exemplo, nas medidas e no tratamento das distâncias 

percorridas pelos personagens. Apesar do voo quase kitsch de imaginação criado por 

Voltaire, ao imaginar suas luas e planetas, a especulação se origina a partir da ciência 

de seu tempo. A contradição entre uma extravagante imaginação e a representação de 

um espaço totalmente sujeito à quantificação – modelo de espaço consagrado por 

Newton, como vimos no 2.2 – garante uma qualidade peculiar e fascinante a 

“Micromegas”. 

 Tudo começa no planeta imaginário Sirius. O protagonista do conto é um 

alienígena chamado Micromegas, habitante desse planeta, um ser ilustrado e com 

espírito viajante. A narrativa se inicia com uma série de informações a respeito do 

tamanho do protagonista e do planeta onde vive. O que nos chama atenção é a precisão 

matemática com a qual Voltaire descreve essas características. Ele nos informa que o 

senhor Micromegas possui tinha oito léguas de altura. Não satisfeito, contudo, com esta 

informação, o narrador, como um bom cientista, nos dá a unidade de medida para o que 

considera uma légua: “e entendo por oito léguas 24 mil passos geométricos, de cinco pés 

cada um” (Voltaire, 2007, p.33). Em seguida, o tamanho do planeta Sirius é deduzido ao 

serem invocados “alguns algebristas”. Deste modo, considerando o tamanho do gigante, 

proporcionalmente Sirius deve ser “21 milhões e 600 mil vezes a circunferência da nossa 

pequena Terra” (VOLTAIRE, 2007, p.33). Inverossímil? Aparentemente, sim, mas o 

narrador se justifica ao explicar que as regras de funcionamento do macrocosmo são 

espelhadas e podem ser deduzidas do que é observável em nosso próprio planeta: 

 

Nada é mais simples e mais ordinário na natureza. Os Estados de alguns 

soberanos da Alemanha ou da Itália, nos quais pode-se dar a volta em meia hora, 

comparadas ao império da Turquia, da Moscóvia ou da China, são apenas uma 

débil imagem das prodigiosas diferenças que a natureza colocou entre todos os 

seres (VOLTAIRE, 2007, p.33). 
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 Tal é o procedimento básico da narrativa: uma série de imagens absurdas, cujas 

extravagâncias servem ao humor e à paródia política, são não obstante reguladas por 

normas pautadas não exatamente em um preciso conhecimento científico e matemático, 

mas numa impressão geral, falsa ou verdadeira, dependendo do caso, de 

verossimilhança científica. Tal verossimilhança não é procurada no conhecimento 

consolidado pelos Antigos, conhecimento esse legitimado por uma Tradição, mas sim 

através dos pressupostos da ciência moderna. É esse contraste que torna “Micromegas” 

um texto tão engraçado. As viagens entre planetas não foram inventadas por Voltaire, 

certamente, e seus antecedentes podem ser encontrados, por exemplo, em textos da 

Antiguidade, como é o caso de Uma história verdadeira, clássico da sátira menipeia 

escrito por Luciano de Samósata. No entanto, a novidade é que há leis universais 

“descobertas” pela razão moderna e elas valem tanto para Sirius, quanto para a Terra, 

alem de serem dedutíveis através do uso da razão. O espaço em “ Micromegas”  é vasto 

e infinito, porém compreensível e quantificável, como Newton defendia. Deste modo, ao 

defender a possibilidade de existência do planeta e do personagem que criou, Voltaire 

engenhosamente garante a coerência do mundo ficcional de “Micromegas” lançando mão 

de um argumento cuja aparência de cientificidade – mais do que o sentido científico em 

si – é o que basta para sustentar a verossimilhança da narrativa.  

 Micromegas é o típico personagem da Ilustração. Racional, solitário, maduro, 

heterossexual e masculino, cuja bondade só é igualada pelo seu senso de justiça e 

curiosidade. Perseguido pelo obscurantismo em seu planeta natal, decide viajar pelo 

universo com o objetivo de “completar a formação do espírito e do coração, como se diz” 

(VOLTAIRE, 2007, p.34, grifos do autor). Em meio às suas andanças, ele chega ao nosso 

sistema solar e faz amizade com um ser de Saturno. Apesar de gigante para os nossos 

padrões, o Saturniano é um anão se comparado com Micromegas e assim ele é tratado 

até o final do conto. Menos sábio do que o protagonista, mas ainda assim bom, racional 

e cheio de qualidades, Micromegas e o Anão viajam juntos e logo chegam ao planeta 

Terra. 



90 
 

 

  Temos um clássico motivo da ficção científica: o da chegada em nosso planeta, 

através do espaço sideral (outras opções poderiam ser: a viagem no tempo, a viagem 

através de outras dimensões, ou a existência de seres não humanos no interior do nosso 

próprio planeta), de seres alienígenas. Tal chegada pode ser classificada em duas 

modalidades, tomando como critério as intenções dos aliens: invasão ou visita. No 

primeiro caso, o alienígena traz a distopia, no segundo, ele geralmente tenta ensinar aos 

seres humanos valores utópicos. Micromegas e o Anão são, assim, visitas: seus motivos 

ao passarem pela Terra são pacíficos e movidos pelo altruísmo da pesquisa científica e 

da busca por autoconhecimento.  

Por que, no entanto, Voltaire os retrata como gigantes? Primeiro, o gigante é, 

segundo Susan Stewart (2007, p.70), um personagem relacionado à infinidade, à 

exterioridade, ao público, à natureza em estado puro. Assim, o gigante muitas vezes atua 

como um mediador entre nós e o mundo da natureza (STEWART, 2007, p.71). 

Micromegas e o Anão desempenham tal papel, porque é através deles que descobrimos 

todo o universo e nos colocamos em uma nova perspectiva, ao percebemos que não 

estamos sozinhos nele, nem somos o único planeta com importância. Além disso, o 

gigante, ao contrário da miniatura, é apresentado usualmente praticando ações e se 

pondo em movimento, tal como Micromegas e o Anão o fazem (STEWART, 2007, p.86).  

 Algumas características gerais do gigante, porém, tal como Stewart as teoriza, não 

são observáveis no conto de Voltaire. O gigante no conto não é a força do caos e da 

destruição, não é retratado enquanto ameaça, nem está vinculado às forças telúricas 

(STEWART, 2007, p.73-74). Além disso, ao contrário do que geralmente acontece, não 

somos apresentados, em “Micromegas”, aos dois gigantes a partir de uma perspectiva 

“de baixo para cima” (STEWART, 2007, p.89). A explicação está no fato de que o 

gigantismo de Micromegas e do seu companheiro é formulado em termos de uma 

espacialização. Os dois personagens são a própria utopia transformada em corpo. Por 

um lado, o utópico é distante, grandioso, não realizável. Logo, possui um corpo gigante. 

No entanto, a utopia é sempre uma promessa, uma esperança, uma projeção da vontade 

de interferir no aqui e agora da condição de injustiça. Por isso, o corpo gigante se torna, 

no conto, familiar e reconhecível. 
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 O gigantismo confere aos leitores um senso do sublime da realização utópica. A 

relação entre utopia e espaço sideral, aliás, começa a ser explorada nas narrativas do 

XVIII. Uma das explicações para o desenvolvimento da ficção científica nessa época, 

segundo Brian Stableford (2008, p.17), consiste no fato de que as “terras incógnitas” vão 

sendo retiradas do traçado da Terra, à medida que as navegações e os modernos 

conhecimentos cartográficos vão “desencantando” o nosso planeta. Assim, onde é 

possível encontrar os paraísos perdidos das utopias? Uma das soluções que autores 

como Voltaire lançam mão é a de localizá-los nas estrelas.  

 A explicação do gigantismo não se esgota na abordagem do lugar utópico. Voltaire 

lança mão do gigante a fim de brincar com a ideia da perspectiva e chegar ao relativismo. 

Há seres de todos os tamanhos e procedentes de diferentes planetas, ele nos diz. Logo, 

é preciso ter cuidado com a formulação de dogmatismos. “É preciso confessar que a 

natureza é bem variada”, nos diz Micromegas (VOLTAIRE, 2011, p.36). O perspectivismo 

está relacionado com o fato de que os alienígenas não são limitados somente aos cinco 

sentidos que os seres humanos possuem. Muito pelo contrário. Micromegas contabiliza 

para a sua espécie mais sentidos: 

 

- Temos 72 sentidos. – Disse o acadêmico [saturniano]. – E todos os dias nos 

lamentamos por serem tão poucos. Nossa imaginação vai além de nossas 

necessidades, achamos que com nossos 72 sentidos, nosso anel e nossas cinco 

luas somos muito limitados. 

(...) 

- Posso imaginar – disse Micromegas -, pois em nosso globo temos 

aproximadamente mil sentidos e ainda nos resta não sei que desejo vago, não sei 

que inquietação, que nos adverte sem cessar de que somos pouca coisa e de que 

há seres muito mais perfeitos (VOLTAIRE, 2011, p.37, grifo nosso) 

 

 Mil sentidos! Pobres seres humanos. Tanto o saturniano, quanto Micromegas, 

porém, compartilham uma insatisfação muito nossa, porque apesar da quantidade de 
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sentidos, eles não são divindades. A ânsia pelo conhecimento continua alimentando-os. 

O modelo do universo infinito emoldura a conversa entre os dois personagens acima. O 

universo vivido por Micromegas seria mais rico e cheio de detalhes do que o nosso, 

porque seu aparato cognitivo seria mais avançado. Mesmo assim, nem mesmo ele 

consegue todas as respostas, porque sua experiência do universo não permite chegar à 

sua “essência”, nem sequer esgotá-lo.  

 Ao chegarem no globo terrestre, os alienígenas não ficam impressionados. O anão 

de Saturno, em especial, exclama: “Mas este globo aqui é tão mal construído” 

(VOLTAIRE, 2011, p.43). Por serem tão grandes e o globo tão patético aos seus olhos 

(apesar da grande quantidade de sentidos, a perspectiva “Siriucêntrica “e 

Saturnocêntrica”, digamos, os impede de no primeiro momento considerar em melhor 

estima o nosso planeta), imaginam que a Terra é um lugar desabitado. Logo, contudo, 

fazem uma descoberta: “Enfim o habitante de Saturno viu alguma coisa quase 

imperceptível que se mexia nas águas do mar Báltico: uma baleia” (VOLTAIRE, 2011, p. 

44). Ao perceberem que a baleia não é um animal racional, chegam a uma conclusão: 

“tenderam então a pensar que não há espírito em nosso planeta” (VOLTAIRE, 2011, 

p.44).  

Tamanho, profundidade e extensão são marcas espaciais usadas por Voltaire a 

fim de parodiar o etnocentrismo e o dogmatismo. O humor surge do contraste entre a 

complexidade do que se observa e a redução conceitual do dado observado levada a 

cabo pelos personagens do conto. O personagem do alienígena, ao nos invadir ou visitar, 

não só nos obriga a colocar o nosso lugar no universo em nova perspectiva, obrigando a 

humanidade a reavaliar seus conhecimentos científicos e religiosos. Ele também, ao nos 

levar a esse deslocamento de ponto de vista, nos obriga a levar em consideração aquilo 

que “é realmente importante”. Desta forma, inúmeros filmes de ficção científica retratam 

personagens e/ou culturas que, antes envolvidos em guerras, se unem, deixando ao lado 

suas diferenças em favor de um bem maior: a própria humanidade. “Micromegas” é um 

ilustre precursor desse recorrente tema:  
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Imaginem vocês uma substância que pudesse pegar a Terra nas mãos e cujos 

órgãos seguissem a mesma proporção dos nossos. É bem possível que haja um 

grande número dessas substâncias. Agora, por favor, calculem o que elas 

pensariam dessas batalhas que nos valeram duas aldeias, e que tivemos de 

devolver em seguida (VOLTAIRE, 2011, p.46) 

 

 Micromegas e o Anão de Saturno por fim descobrem os seres humanos ao se 

depararem com um barco cheio de filósofos. Inicia-se o jogo de perspectivas no qual a 

diferença entre o tamanho dos personagens é o ponto de partida para um diálogo entre 

os alienígenas e os seres humanos. São parodiadas, usando como graus de comparação 

características espaciais tais como profundidade, extensão, massa e altura, as guerras, 

as diferentes correntes filosóficas, a religião e as contendas a respeito da alma humana. 

No fim da visita, os visitantes alienígenas ficam surpresos com a arrogância dos seres 

humanos e com o dogmatismo de quase todas as suas opiniões: “O siriano pegou os 

insetinhos e falou-lhes com muita bondade, ainda que estivesse um pouco magoado no 

fundo do seu coração por ver que seres infinitamente pequenos tivessem uma soberba 

quase infinitamente grande” (VOLTAIRE, 2011, p.55, grifos nossos). Logo Micromegas 

parte, não sem deixar de presente para os seres humanos um livro de filosofia que 

explicaria “o sentido de todas as coisas”. Ao ser manuseado, porém, o livro se mostra 

todo em branco. Este livro é também espaço. Ele pode ser arrolado na classe dos objetos 

infinitos da literatura, junto com os borgeanos Aleph e o Livro de Areia. No caso de 

“Micromegas”, porém, o livro não é infinito pelo infindável acúmulo de elementos, mas 

exatamente o seu contrário: um nada sem fim, tão abstrato e sem fronteiras quanto o 

espaço newtoniano. O livro em branco é tanto o potencial infinito do conhecimento, nunca 

esgotável, poço de incalculável profundidade, quanto o limite da capacidade de conhecer. 

 É impreciso afirmar uma dicotomia entre, por exemplo, realismo x fantástico, 

realismo x romantismo, ou classificar qualquer ficção científica de “escapismo”. Conforme 

observa Margaret Anne Doody (1996, p.294), “o realismo faz parte da paleta de cores de 

todo romancista. Mesmo na mais fantástica narrativa uma certa coerência realista é 
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necessária; assim, se você imaginar um planeta que tenha um sol verde, deve-se 

imaginar um amanhecer da mesma cor”.  

 Ao longo do XVIII e do XIX, o realismo enquanto escola literária vai se 

desenvolvendo em paralelo com a ficção científica, o fantástico, o gótico, o romance 

histórico e as literaturas policiais. Dos realismos formais, passamos para o Realismo 

Prescritivo (DOODY, 1996, p.294); sua formulação teórica, assim como a sua 

historiografia, muitas vezes postulou que o desenvolvimento da escrita realista se deu 

em separado dos gêneros considerados menores. A ficção moderna, porém, mantém 

conexões com diversas narrativas pré-modernas, com o épico e com motivos dos 

romances da Antiguidade e das novelas de cavalaria, por exemplo. Falamos sempre na 

Pós-Modernidade como um momento de quebra das hierarquias entre o popular e o 

erudito, bem como da mistura entre essas instâncias. É o que de fato aconteceu, mas 

surpreende o quanto já nos séculos XVIII e XIX as referências de inúmeros escritores, 

mesmo quando escrevem no auge de um realismo cheio de prescrições, são 

perpassadas por elementos míticos, imagens do fantástico (laicizadas, como ocorreu 

com o Lazarilho de Tormes) ou estruturas narrativas muito antigas. É justo o espaço 

ficcional um dos lugares onde podemos identificar essas matrizes mais antigas. 

 

2.7 Espaço ficcional em Balzac, Machado de Assis, Clarice Lispector 

 

 É com esse perspectiva em mente que leremos o nosso próximo texto, do escritor 

que segundo Paulo Rónai (2013, p.79) “realiza a fusão de todas as tendências de sua 

época”, não podendo, portanto, ser chamado de puramente realista ou romântico. 

Referimo-nos a Balzac. É digno de nota o quanto, já na primeira página do conto “A 

mensagem”, encontramos a justaposição de dois diferentes espaços. No primeiro 

parágrafo, há a indicação de uma ligação com os contos de fadas ou as narrativas da 

Antiguidade a respeito das desventuras entre dois amantes: 
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Sempre tive desejo de contar uma história simples e verdadeira, no decorrer da 

qual um jovem e sua amante fossem tomados de pavor e se refugiassem no 

coração um do outro, como duas crianças que se abraçam, ao deparar com uma 

serpente, na orla do bosque (BALZAC, 1960, p.93, grifos nossos) 

  

 Crianças perdidas, o bosque, uma serpente: imagens utilizadas por Balzac para 

criar uma atmosfera com ecos do maravilhoso. O casal em questão é um jovem visconde 

e sua amante, uma condessa casada e que vive em um castelo “a oito léguas de Moulins” 

(BALZAC, 1960, p.96). O narrador conheceu o visconde por acaso, em uma viagem de 

Paris a Moulins, ocorrida em 1819. Infelizmente, uma fatalidade acontece: a carruagem 

na qual os dois jovens viajam sofre um acidente e o visconde morre, não sem antes pedir 

ao narrador que viaje até o castelo da amada, lhe transmita a notícia do seu óbito e lhe 

devolva as cartas de amor que trocavam entre si. Do comentário metaficcional do primeiro 

parágrafo, de sua evocação de um “bosque” e das inocências perdidas e abaladas, nos 

defrontamos com uma espacialidade bastante diversa: 

 

Em 1819, eu ia de Paris a Moulins. O estado de minha bolsa obrigava-me a viajar 

no tejadilho da diligência. Os ingleses, vós sabeis, consideram os lugares situados 

nessa parte aérea da carruagem como os melhores. Durante as primeiras léguas 

da estrada, achei mil excelentes razões para justificar a opinião dos nossos 

vizinhos. Um moço que me pareceu um pouco mais rico do que eu, subiu, por 

gosto, para perto de mim, na banqueta. Acolheu os meus argumentos com sorrisos 

inofensivos (BALZAC, 1960, p.93) 

 

 O moço em questão é o visconde. A afinidade surge não apenas pela idade, mas 

pelos valores e afetos compartilhados entre ambos. Com vinte e poucos anos, gostam 

de amantes mais velhas e casadas, responsáveis pela sua educação sexual: “Jovens 

nós dois, não estávamos ainda senão com a mulher de certa idade” (BALZAC, 1960, 

p.94, grifos do autor). O visconde é descrito de modos idealizados pelo narrador e 



96 
 

 

considerado um bom partido tanto por sua nobreza, quanto pela sua beleza “graciosa”. 

Também é um homem humilde e aventureiro. Ao contrário da impressão inicial do 

narrador, não é um rapaz “um pouco mais rico do que eu”; pelo contrário, ele é bem mais 

rico, contudo se dispõe a viajar em um lugar da diligência reservado àqueles que não têm 

tantas posses. O espaço está no cerne do comentário social desta cena e causa um 

interessante contraste com os tons acentuadamente mais românticos do primeiro 

parágrafo. É uma página de síntese do que consiste não somente a espacialidade de “A 

mensagem”, como também do espaço balzaquiano como um todo. Não é à toa que 

Auerbach, no capítulo “Na mansão de La Mole”, ao analisar a literatura balzaquiana, trate 

as suas descrições como compostas por “imagens extremamente sugestivas”, 

“demoníaco-orgânicas”, “atmosféricas” (AUERBACH, 2004, p.422-423). 

 Após o falecimento do seu amigo, o narrador decide cumprir as vontades do morto. 

Primeiro, deve avisar à sua família; em seguida, visitar a condessa. Há um contraste 

interessante no modo como os dois espaços são posicionados. A ausência de descrições 

do lugar onde morava o visconde contrasta com a atmosfera criada ao redor do lugar 

onde habita a condessa. Assim, ao chegar em Charité, onde morava o visconde com sua 

mãe, nenhuma palavra temos sobre a cidade, ou a casa onde o falecido vivia. A única 

descrição que o narrador nos fornece é esta: “Em Charité, cumpri o testamento verbal 

daquele pobre viajante. Sua mãe estava ausente – o que foi uma espécie de felicidade 

para mim” (BALZAC, 1960, p.96). A cena se completa com uma descrição melodramática 

e breve do sofrimento da antiga ama do rapaz, ao ouvir a triste notícia. Morava em uma 

casa? Um castelo? Um edifício? Um chalé? Uma mansão? O conto silencia. No parágrafo 

seguinte, por outro lado, temos: 

 

O castelo onde residia a condessa achava-se a oito léguas de Moulins, e ainda 

era preciso, para chegar até lá, percorrer algumas léguas. (...) com o entusiasmo 

da juventude, resolvi percorrer a estrada a pé, e ir bem depressa, para chegar 

antes das más novas, que se propalam tão rapidamente. Informei-me do caminho 

mais curto, e segui pelas veredas do Bourbonnais, levando, por assim dizer, um 

morto sobre os ombros. À medida que avançava para o castelo de Montpersan, ia 
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ficando cada vez mais assustado com a singular peregrinação que tinha 

empreendido. Minha imaginação inventava mil fantasias romanescas (BALZAC, 

1960, p.96, grifos nossos) 

 

 Os parágrafos, não obstante vizinhos entre si, atendem a diferentes necessidades. 

As locações são reais – seria possível apontar Moulins e Charité no mapa. No entanto, 

Charité não interessa ao andamento da narrativa. As necessidades internas do conto 

pedem uma maior concisão – é preciso ir “ao que interessa”. Suprimidos os detalhes 

acerca do espaço, acelera-se o tempo. O ritmo, porém, se inverte no parágrafo seguinte, 

parte do qual foi transcrito acima, pois é preciso criar uma antecipação e uma nova 

atmosfera, que definirá o efeito literário do conto como um todo. Como se consegue isso? 

Expandindo a espacialidade e, desta forma, tornando a velocidade temporal mais 

rarefeita. Adia-se estrategicamente o encontro com o objeto de desejo do visconde e 

objeto de nossa curiosidade: a condessa. Tudo nos soa um pouco extravagante, porque 

as palavras “castelo”, “condessa”, “mil fantasias” e “peregrinação” imediatamente nos 

lançam, dentro mesmo da moldura romantico-realista, outra vez em direção ao mito e ao 

maravilhoso. Isto é reforçado quando nosso herói chega bem próximo ao destino e nos 

diz: “Breve alcancei uma avenida de castanheiros, no fim da qual as massas do castelo 

de Montpersan se desenharam contra o céu como nuvens negras de contornos claros e 

fantásticos” (BALZAC, 1960, p.97). 

 O narrador encontrará a condessa, cujo nome verdadeiro nunca é pronunciado, 

mas apelidada sugestivamente por ele de Julieta, em “um parque à inglesa que 

serpenteava em torno do castelo” (BALZAC, 1960, p.97). Após caminhar um pouco, ele 

a vê junto com seu marido  e os descreve emoldurados numa paisagem pastoral e idílica: 

“no meio de mil flores iluminadas por um cálido raio de sol, vislumbrei Julieta e seu 

marido” (BALZAC, 1960, p.98). O jardim serpenteava; lembremos ser uma serpente a 

ameaça a qual alude o narrador no primeiro parágrafo do conto; se dois amantes se 

escondem em um bosque na abertura do conto, aqui o que nós encontramos é um 

marido, descrito em tons patéticos, e a mulher que o trai. Nenhum final feliz, nenhum 

esconderijo. Se é verdade que haverá um reencontro entre amantes, acontecerá não 
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enquanto corpo presente, mas na triste notícia do falecimento; a partir daqui, o “refúgio” 

da condessa será apenas a memória.  

 Auerbach, ao analisar o retrato de Mme Vauquer em O pai Goriot, chama atenção 

para o fato de que existe em Balzac o constante uso de uma relação estreita entre o 

personagem e o espaço no qual se encontra (AUERBACH, 2004, p.421). Páginas 

adiante, sintetiza: “Trata-se, portanto, da unidade de um espaço vital determinado, 

sentida como uma visão de conjunto demoníaco-orgânica e descrita com meios 

extremamente sugestivos e sensórios” (AUERBACH, 2004, p.422). Percebíamos o uso 

dessa forma compositiva do espaço nos textos que tínhamos lido antes. A ligação, por 

exemplo, entre o cemitério e a obtusidade dos perseguidores de Guido Cavalcanti, 

relação esta exposta pelo próprio texto enquanto Moral da História; a casa como uma 

metonímia da vida dos personagens no Lazarilho de Tormes; a multiplicação dos sentidos 

de Micromegas, resultado do planeta no qual nasceu; o que encontramos em Balzac e 

outros escritores do seu tempo será um aprofundamento desta relação simbiótica entre 

espaço e personagem. Na escrita romântica e realista, a relação personagem e espaço 

circundante se marcará por uma ênfase seja na projeção da subjetividade e dos conflitos 

dos personagens, seja no objetivo de, através dessa relação, compor uma imagem 

detalhada da vida cotidiana geralmente contemporânea ao horizonte de produção da 

obra (e, no caso específico do naturalismo, o espaço expõe e explica científicamente os 

personagens e o corpo social). Tudo se torna, se comparado com a concisão, diríamos 

mesmo acanhamento, das narrativas anteriores, mais dramático, sugestivo, atmosférico 

e cheio de detalhamento. 

 Dada a notícia do falecimento ao casal, somos apresentados às reações 

discrepantes do conde e da condessa. Ele a recebe com tristeza e sisudez. Ela  faz um 

escândalo e chega a se perder nos jardins do castelo, onde é encontrada aos prantos 

pelo narrador e os agregados da casa. Ao retornar à sala de jantar, o narrador nos 

apresenta à seguinte cena: 
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Sua indiferença me surpreendeu: mas meu espanto aumentou quando o encontrei 

filosoficamente sentado à mesa: tinha consumido quase todo o jantar, com grande 

prazer da filha que sorria ao ver seu pai em flagrante desobediência às ordens da 

condessa. A singular frieza desse marido foi-me explicada pela ligeira altercação 

que se elevou subitamente entre o conego e ele. O conde estava submetido a uma 

dieta severa que os médicos lhe tinham imposto para curá-lo de uma doença grave 

(...) possuído por essa glutoneria feroz, muito familiar aos convalescentes, o 

apetite da besta tinha levado consigo todas as sensibilidades do homem (...) O 

marido digeria silenciosamente (BALZAC, 1960, p.102) 

 

 Quão ridículo é esse homem, Balzac quer nos dizer: glutão, manso, manipulado 

pela mulher, movido pelos instintos. O banquete contém pouco de luto e muito de triunfo; 

é quase uma fome após uma grande batalha, ou após noite de amor intensa. A glutonaria, 

a indelicadeza de deixar pouca comida para os seus convidados e sua esposa indicam o 

quanto ele é o senhor daquele castelo. Tudo é seu: notemos que não há reprovação dos 

personagens pelo fato de não ter esperado os convidados, ou por ter comido a comida 

deles. A altercação gira ao redor de uma dieta, não dos maus modos. Por outro lado, 

justo a sua falta de modos, sua bestialidade, a solidão à mesa e sua infantilização revelam 

o quanto ele é também um servo cego. É uma cena da vida doméstica, entremeada pelo 

comentário social e moral. O contraste está no gótico da cena seguinte, quando o 

narrador é despertado no meio da noite por Julieta: 

 

Alta noite, fui despertado pelos ásperos ruídos que produziram as argolas de 

minhas cortinas, violentamente sacudidas nas barras de ferro. Vi a condessa 

sentada aos pés de minha cama. Seu rosto recebia toda a luz de uma lâmpada 

pousada sobre a minha mesa. (...) Os olhos inchados e vermelhos, despojados de 

toda a anterior beleza, não refletiam senão amarga e profunda dor (BALZAC, 1960, 

p.103) 
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 Do salão, onde se recebem os convidados e se impõe a necessidade das 

máscaras do convívio social, somos levados ao espaço da intimidade por excelência: o 

quarto. As trevas, o aspecto fantasmagórico da condessa, a luz frágil da lâmpada e as 

sombras projetadas criam a atmosfera dramática do luto compartilhado por ambos. O 

narrador e Julieta, despidos espiritualmente, falam de modo franco e direto sobre o 

visconde e tal sinceridade contrasta com a cena anterior. O espaço não propicia neste 

caso nenhum comentário social ou anedótico: ele todo é tomado pela dor.  

 É certo que o narrador, embora pobre, não deva ser tanto quanto Lazarilho, mas 

chama atenção o quanto seu personagem é apresentado com seriedade e dignidade, 

características que foram os objetos da reflexão de Auerbach em Mimesis. Poderíamos 

ter encontrado mais uma aventura picaresca, na qual o narrador tentaria de alguma 

maneira tirar vantagem dos dois nobres, por exemplo. Pelo contrário, não é a peripécia 

ou o riso relacionado ao mais pobre que verificamos aqui, mas sim um estudo das 

emoções e dos costumes sociais, assim como um elogio ao amor romântico. Tudo isto 

escrito em uma linguagem séria e elevada nas suas pretensões. Auerbach localiza em 

Stendhal e em Balzac a maturidade do desenvolvimento da mistura de estilos 

(AUERBACH, 2004, p.424), traço, como vimos, fundamental no desenvolvimento da 

modernidade literária. A partir de agora, “a vida real-cotidiana” se consolida enquanto 

motivo para um tratamento sério (AUERBACH, 2004, p.430) e as bases da literatura do 

XIX em diante se assentarão com muita frequência em um realismo no sentido amplo, 

resumido por Auerbach (2004, p.440) nos seguintes termos:  

 a) Tratamento sério da realidade cotidiana, na qual não há mais impecilhos para 

que diferentes camadas da realidade social sejam “objetos de representação 

problemático-existencial”;  

 b) envolvimento dos personagens e dos acontecimentos narrativos – muito 

marcados pela vida cotidiana – no “decurso geral da história contemporânea, do pano de 

fundo historicamente agitado”.  

 Por conseguinte, esta nova forma de representar implicou uma nova maneira de 

abordar o espaço narrativo e a esta altura fica claro que não ocorreu um súbito 
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irrompimento do realismo. Pelo contrário, temos um contínuo processo de mudança, 

marcado muitas vezes por um amálgama de motivos e procedimentos narrativos, alguns 

deles muito antigos, reelaborados segundo a necessidade das condições de produção 

de cada época e das necessidades intrínsecas aos projetos estético-ideológicos de cada 

escritor.  

 Um bom contraponto a Balzac em nossa linha de argumentação poderá ser 

fornecido por Machado de Assis. Vejamos como o espaço é narrado no conto “Capítulo 

dos chapéus”, compilado originalmente em Histórias sem data, de 1884. Temos, portanto, 

o Machado amadurecido e no auge da sua complexidade literária. É um dos seus estudos 

de personagem e gira ao redor das angústias da jovem dama Mariana, dona de casa 

casada com o advogado Conrado Seabra. Qual conflito move o conto? Uma polêmica a 

respeito de “um simples chapéu, leve, não deselegante, um chapéu baixo” (ASSIS, 2005, 

p.81). Incomodada com o chapéu, principalmente após ouvir seu pai, um homem 

conservador, reclamar do objeto tão caro ao genro, Mariana, em conversa com Conrado, 

pede: 

 

- Pois então não vá mais à cidade com aquele chapéu. 

- Por quê? É feio? 

- Não digo que seja feio; mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou 

à noite, mas na cidade, um advogado, não me parece que... (ASSIS, 2005, p.82, 

grifos nossos) 

 

 A fala de Mariana anuncia a dicotomia sobre a qual o conto se realiza: o espaço 

doméstico x o espaço público. A discussão sobre os espaços é feita em função da relação 

dos personagens com eles. Seria um equívoco, porém, imaginar que estamos numa visão 

determinista do espaço. Sim, o espaço impõe modos de conduta, mas os personagens 

assumem estes modos, ou os flexibilizam, como veremos com a personagem Sofia, a fim 

de realizarem a si próprios no corpo social. E qual o objetivo desta ativa produção de si? 
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Um papel na sociedade dos considerados homens de bem do Rio de Janeiro do século 

XIX. Para que o status se mantenha, não basta que o bacharel Conrado seja um homem 

probo, ou um profissional correto, mas sim que ele utilize, com habilidade, a máscara 

adequada ao decoro social.  

É onde o chapéu, com o perdão do trocadilho, não se encaixa. Boa parte da crítica 

machadiana chama atenção para aquele tema recorrente na obra do Bruxo do Cosme 

Velho. José Guilherme Merquior (1979, p.165), por exemplo, afirma: “Machado sabe (...) 

que o homem não pode viver sem formas, sem máscaras que lhe componham, com a 

colaboração imprescindível do olhar alheio, uma ‘identidade’ qualquer – e no entanto, 

nenhuma forma externa nos resume ou exprime a contento”. É aquilo que Alfredo Bosi 

chamará da relação entre a Máscara e a Fenda: acompanhamos com frequência um 

embate dentro do jogo das aparências; aprendemos não só os usos e funções da 

máscara, mas volta e meia vislumbramos, através de suas fendas, o que ela tenta 

escamotear. Nas narrativas de Machado, afirma o autor de História concisa de literatura 

brasileira, há uma constante “relação de dependência do mundo interior em face da 

conveniência mais forte (...) A necessidade de proteger-se e de vencer na vida – mola 

universal – só é satisfeita pela união ostensiva do sujeito com a Aparência dominante” 

(BOSI, 2003, p.85-86).  

 Intrigado, o esposo de Mariana tenta entender a implicância da esposa. Abre-se a 

porta para que um esboço geral da personagem seja feito. Primeiro, o narrador 

estabelece as características de Mariana de uma maneira sintética, em abstrato, 

descrevendo-a como “uma criatura passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, 

capaz de usar com a mesma divina indiferença tanto um diadema régio como uma touca” 

(ASSIS, 2005, p.82). A segunda etapa da descrição contempla agora a relação dela com 

o espaço social que lhe é próprio: a casa. 

 

Saía às vezes, e a maior parte delas por instâncias do próprio consorte; mas só 

estava comodamente em casa. Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos; 

tinha-lhes um amor de mãe; e tal era concordâcia da pessoa com o meio, que ela 

saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras do costume, 
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e assim o resto. Uma das três janelas, por exemplo, que davam para a rua vivia 

sempre meio aberta; nunca era outra. Nem o gabinete do marido escapava às 

exigências monótonas da mulher, que mantinha sem alteração a desordem dos 

livros, e até chegava a restaurá-la. (ASSIS, 2005, p.83, grifos nossos) 

 

 “Concordância” e não imposição: é o primeiro tópico marcante da relação de 

Mariana com o espaço. É certo o quanto o patriarcalismo da época dificultava a 

possibilidade de um agenciamento mais livre da mulher, principalmente entre as 

tradicionais famílias das classes mais abastadas. Isto não está ausente da percepção do 

próprio Machado, porque no conto ele faz questão de enfatizar a precária formação 

intelectual de sua personagem. Defender a ideia de que Mariana é oprimida por escolha 

própria implica em abraçar a mesma ideologia que tentamos criticar, porque a plena 

liberdade da afirmação individual, nos termos como a entendemos hoje, lhe está vedada. 

Por outro lado, um espaço do inconformismo é possível e será representado pela 

personagem Sofia, conforme veremos.  

 Segurança, estabilidade, status: são os valores da protagonista. Por isso, o 

narrador realça as janelas. No seu História do amor no Brasil, Mary Del Priore (2011, 

p.122) afirma que no século XIX “A janela era a mediadora de olhares, de recados 

murmurados, de rápidas declarações de amor, do som das serenatas. Ela era o meio de 

comunicação entre a casa e a rua”. A casa onde o casal do conto mora possui três janelas 

que dão para a rua. A descrição não nos esclarece se duas das janelas estavam sempre 

fechadas ou abertas (supomos, porém, estarem o tempo todo fechadas); pelo contrário, 

faz questão de frisar o quanto uma está “sempre meio aberta”. O que isto significa? 

Primeiro, mais uma peça no processo de composição da personagem como alguém 

inclinado à vida doméstica e à acomodação. Segundo, Mariana demonstra, com esse 

comportamento, uma indiferença específica à rua. “Esta mulher não trai o marido”, está 

nos informando sutilmente o narrador. A janela não compõe a máscara de uma adúltera; 

ela é expressão exterior da alma de uma mulher. 

 A propósito d’O Alienista, Bosi (2003, p.89) argumenta: “O eixo da novela será, 

portanto, o arbítrio do poder antes de ser o capricho de um cientista de olho metálico”. 



104 
 

 

Gostaríamos de aproximar a sua interpretação à análise de “Capítulo dos chapéus”, pois 

aquilo que antes era um incômodo, motivado por uma pressão familiar, se transforma em 

uma crise interior motivada por um ato de violência. O uso do poder em uma relação 

desigual, na qual o esposo possui muito mais força social do que a esposa, é denunciado 

no conto em uma cena violenta, pois Conrado usa de suas prerrogativas de homem a fim 

de subjugar e humilhar a sua esposa. Tudo é colocado sob as máscaras da civilidade, 

discrição e ironia, mas o impacto na psiquê de Mariana é forte e causa piedade.  

Primeiro, temos uma intimidação corporal: “Mariana quis levantar duas vezes; ele 

obrigou-a a ficar, a primeira pegando-lhe levemente no pulso, a segunda subjugando-a 

com o olhar” (ASSIS, 2005, p.84). Incomodada, ela tenta extravassar a frustração 

pegando uma faca e usando-a para bater repetidamente em alguma coisa; Conrado não 

permite: “nem isso mesmo consentiu o marido, que lhe tirou a faca delicadamente” ( 

ASSIS, 2005, p.85). Então, ele inicia um discurso gozador, no qual mistura de maneira 

proposital pseudociência e pseudofilosofia: “o princípio metafísico é este: - o chapéu é a 

integração do homem, um prolongamento da cabeça” (ASSIS, 2005, p.85). Finalmente, 

como uma celebração do seu poder, sai de casa com o polêmico chapéu na cabeça, não 

esquecendo de mostrá-lo à esposa (ASSIS, 2005, p.86). 

 Humilhada, ela começa a questionar o seu comportamento de mulher submissa. 

Lembra-se de uma amiga cujo modo de comportar-se em muito difere do seu: Sofia. No 

espaço doméstico, não é mais possível permanecer. Ali ocorreu a sua humilhação e a 

ferida desencadeadora da crise. É preciso, portanto, lidar com a dor no lado de fora. Na 

rua, pode haver uma possibilidade de liberdade. O senso de estagnação e ordem, 

definido pela casa, será substituído no conto pelo movimento, pela competição e pela 

fragmentação.  

 Ao contrário da amiga, Sofia não valoriza a estabilidade do matrimônio. Embora o 

conto seja ambíguo ao tratar dos seus possíveis casos amorosos, sabemos com certeza 

que a personagem vive aos flertes. Além disso, gosta do burburinho das ruas e da 

badalação da vida social: se prontifica a ensinar Mariana a equilibrar o quanto possível 

as forças dentro do seu casamento, equilíbrio que consistiria na entrada da rua para 

dentro do cotidiano do matrimônio. Após conversarem sobre as angústias de Mariana, 
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Sofia a anima para passearem e se retira a fim de se arrumar. Nossa protagonista se 

mantém à espera na sala da casa da outra; uma sala de janelas abertas: 

 

De uma das vezes que foi à janela, viu passar um rapaz a cavalo. Não era inglês, 

mas lembrou-lhe a outra, que o marido levou para a roça, desconfiado de um 

inglês, e sentiu crescer-lhe o ódio contra a raça masculina – com exceção, talvez, 

dos rapazes a cavalo (ASSIS, 2005, p.89)  

  

 As duas saem. Se a segunda janela é o contraponto à primeira, encontramos um 

intenso contraste entra a vida doméstica, a qual Mariana está acostumada, e a badalação 

da rua do Ouvidor: 

 

Chegaram à rua do Ouvidor. Era pouco mais do meio-dia. Muita gente, andando 

ou parada, o movimento do costume. Mariana sentiu-se um pouco atordoada, 

como sempre lhe acontecia. A uniformidade e placidez, que eram o fundo do seu 

caráter e da sua vida, receberam daquela agitação os repelões do costume. Ela 

mal podia andar por entre os grupos, tal era a confusão das gentes, tal era a 

variedade das lojas. Conchegava-se muito à amiga, e, sem reparar que tinham 

passado a casa do dentista, ia ansiosa de lá entrar. Era um repouso; era alguma 

coisa melhor do que o tumulto (ASSIS, 2005, p.91) 

 

 É uma cena importante pelo senso da vida urbana apresentada. Não tínhamos, 

nesse breve percurso, nos deparado ainda com uma apresentação da vida urbana 

marcada por uma característica que será cada vez mais importante para a ficção daqui 

em diante: a percepção do espaço da cidade moderna como fragmentário por excelência. 

Como Balzac poderia ter descrito esta chegada à rua do Ouvidor? De uma perspectiva 

narrativa bem mais transcendente, talvez apontando os tipos que corriam pelas calçadas, 

denunciando a desonestidade dos comerciantes, inserindo, no âmago mesmo da 
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representação, considerações sociológicas e históricas. Em “Capítulo dos chapéus”, por 

outro lado, não obstante termos um narrador onisciente em terceira pessoa, a visão que 

nos fornece da rua é bem mais filtrada por uma experiência individualizada, a de Mariana. 

É através dela que o narrador chega a frases como “tal era a confusão das gentes, tal 

era a variedade das lojas”. Qualquer outra abordagem possível que o narrador pudesse 

ter daquele espaço deve se realizar em função do desconforto de Mariana. Não são 

apontados comerciantes – ela não os conhece; nem bons partidos – ela mal ousa olhá-

los; ou sequer intelectuais e livrarias – ela não saberia quem são e tampouco lê muito.  

 Aproximamo-nos da ideia de “fragmentação”, contudo é certo não encontrarmos 

uma sintaxe estilhaçada. Não estamos, claro, lendo Joyce, Virginia Woolf, ou Oswald de 

Andrade. Mas a confusão se estabelece e toma para si um tópico moderno e modernista 

por excelência, o da cidade labiríntica e gigante, cuja apreensão totalizante não é mais 

possível. É desse tipo de experiência urbana sobre a qual Robert Alter trata no seu livro 

Imagined Cities: Urban experience and the language of the novel. No livro, o professor 

de Berkeley traça os modos modernos de representar o espaço urbano e, em sua 

genealogia, coloca a ficção de Flaubert como pioneira neste processo: 

 

Balzac represents the city from a standpoint of assumed authority that does not do 

full justice to the kinetic and disorienting reality of the new nineteenth-century urban 

scene. As mythographer of Paris, he invites us to see it through one metaphorical 

lens after another – sinister masquerade, steamship, battlefield, and, above all, 

inferno. (...) There is no urban panorama here [na obra de Flaubert] as there is no 

overviewing narratorial presence. The reality of the city is intimated as it impinges 

on the senses of the characters, and this means tha the city is represented not as 

a whole that can be grasped metaphorically or otherwise but through synecdoche, 

through bits and pieces that are connected only by implication19 (ALTER, 2005, 

p.7; p.15) 

                                                             
19 “Balzac representa a cidade da perspectiva de uma presumida autoridade que não faz plena justiça da realidade 
cinética e desorientante da nova cena urbana do século XIX. Como mitógrafo de Paris, ele nos convida a enxergá-lo 
mediante uma lente metafórica após outra - mascarada sinistra, nebulosidade, campo de batalha e, acima de tudo, 
inferno (...) Não há panorama urbano aqui [na obra de Flaubert] do mesmo modo como não há uma presença 
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 Interessa-nos pensar de que maneira diferentes modos de narrar o espaço urbano 

estão à disposição dos autores do XIX. Machado certamente se aproxima de Flaubert. 

Não se trata somente de uma diferente maneira de conceber a vida na cidade, bem como 

da afinação dos instrumentos mais adequados à sua representação pela prosa ficcional, 

mas de um sensibilidade outra no tocante ao espaço em si. Não encontramos o espaço 

onipresente e biológico do naturalismo, nem as matrizes do maravilhoso ou uma grande 

subjetivização espacial tal como vimos no conto de Balzac. As concisões de Machado e 

Flaubert são a de todo um modo de dizer o espaço que não só foi importante no seu 

tempo, como nunca esmoreceu ao longo do século XX e continua forte na literatura 

contemporânea, em especial nos autores de língua inglesa, a exemplo de um Jonatan 

Franzen, ou Alice Munro, por exemplo. O espaço como ornamento está definitivamente 

afastado nesta modalidade de realismo. Ele surge para montar a vividez de uma cena e 

marcar uma historicidade, mas nunca se transformará em um protagonista. É o espaço 

no auge do estilo mediano do realismo, para tomar emprestadas as palavras de 

Auerbach, estilo esse que não só alcançou uma grande legitimação enquanto “escrita 

literária” por excelência, como também pode ter contribuído para pensarmos, no âmbito 

da crítica e teoria literárias, na categoria narrativa do espaço enquanto conceito cuja 

palidez se faria perceber diante de outras categorias mais “fortes”: tempo, narrador, 

personagem. 

 A escolha da Rua do Ouvidor não é feita por acaso: Machado quer marcar um 

espaço social cuja simples menção despertaria nos seus leitores contemporâneos uma 

série de imediatas referências. Volta e meia se defende o quanto Machado seria 

“universal” por evitar datas precisas ou referências a lugares específicos, mas isto não é 

verdade (ou melhor, a relação de causa e consequência na argumentação se revela 

imprecisa). Pelo contrário, logradouros e datas são muito bem marcados em sua obra, 

como é o caso aqui. Ruas como a do Ouvidor eram fundamentais para os rituais 

                                                             
narratorial excessiva. A realidade da cidade e insinuada à medida em que incide sobre os sentidos dos personagens. 
E isto significa que a cidade é representada não como um todo que pode ser capturado de alguma forma 
metaforicamente, mas através da sinédoque, através de pedaços e peças conectadas entre si apenas através de 
uma implicação”. 
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amorosos da sociedade carioca da época, especialmente das classes mais altas, e o 

conto faz questão de pontuar o espaço público enquanto lugar da sociabilidade amorosa: 

 

As estreitas ruas nas capitais, até fins do século, ruas como a do Ouvidor, também 

tinham seu papel de mediadoras de amores. Até Machado de Assis escreveu 

contra seu alargamento (...) E de fato as ruas erama vitrine na qual elas 

desfilavam, com o pretexto de ver as outras vitrines – as comerciais – sobretudo 

depois que se instalaram lampiões de gás na década de 1860. O flirt – para que 

aparece no início do século XIX para designar amores mais ou menos castos – 

era feito nas ruas principais de cada cidade (DEL PRIORE, 2011, p.135) 

 

 Há, assim, uma crônica dos rituais amorosos embutida no “Capítulo sobre 

chapéus”; as referências ao teatro, ao cassino e ao Jockey Club (ASSIS, 2005, p.95-96) 

completam a cartografia. A escalada do desconforto de Mariana, porém, continua. Ao 

contrário de Sofia, lhe falta a habilidade de utilizar a máscara necessária para 

desempenhar o papel adequado em meio ao flirt e à vida agitada da cidade. Sem a 

máscara, Mariana só pode perder e se fragilizar, ao contrário de Sofia, cuja presença 

atrai a maior parte dos olhares masculinos e lhe garante a desenvoltura necessária ao 

“ver e ser vista”. No dentista, por exemplo, Mariana encontra um ex-namorado e se sente 

confusa e desorientada (ASSIS, 2005, p.94); ainda na sala do dentista, as duas amigas 

observam a rua e vários “chapéus masculinos”; Mariana “ouvia aturdida” as fofocas a 

respeito de alguns daqueles chapéus; ao perceber-se alvo da paquera dos homens 

postados do lado de fora, “enrubesceu muito” (ASSIS, 2005, p.93). Em suma: “a alma de 

Mariana sentia-se cada vez mais dilacerada de toda essa confusão de coisas” (ASSIS, 

2005, p.97).  

 Menos amargurada e bastante enfadada, ela decide abdicar do espaço público e 

retornar ao conforto do lar. Diante da insegurança que sentiu durante o passeio, a 

humilhação imposta por seu marido lhe soa menos dolorosa. Quando volta para casa, 

sua demanda por estabilidade é suprida: “Chegou finalmente; entrou no jardim, respirou. 

Era aquele o seu mundo; menos um vaso, que o jardineiro trocara de lugar. João, bota 
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este vaso onde estava antes, disse ela. Tudo o mais estava em ordem” (ASSIS, 2005, 

p.101). Diferentes espaços, diferentes temporalidades: a casa, o seu silêncio, a “correção 

das cortinas”, articula tempo e espaço de maneira a representar tanto o caráter da 

personagem, quanto a instituição do matrimônio, assentada, no caso da específica 

trajetória da personagem, em um patriarcalismo quase sem questionamentos. Em suas 

ponderações, Mariana chega à conclusão de que o chapéu é um mal menor, um pequeno 

preço a ser pago a fim de evitar o que menos deseja na vida: a mudança e a incerteza. 

No desfecho, uma surpresa. Seu esposo chega não com o chapéu da discórdia, mas 

outro. Embora ele tenha cedido, Mariana é firme em sua resolução: “Escuta uma coisa, 

respondeu ela com uma carícia divina, bota fora esse; antes o outro” (ASSIS, 2005, 

p.102). 

 A experiência urbana, como bem sabemos, é um dos temas privilegiados pelas 

vanguardas e por toda a literatura moderna da primeira metade do século XX. Richard 

Lehan (1998, p.73-74), no seu livro The city in the literature: an intellectual and cultural 

history, afirma ser na experiência com a cidade moderna e com a multidão o nascedouro 

de alguns dos seus temas típicos. Como Alter, na citação que trouxemos, já destacava, 

a cidade e a própria noção de realidade passam a ser consideradas complexas demais. 

Uma representação totalizante não é considerada mais possível. Dentro da multidão, 

dentro da cidade como um todo, o hostil, o não familiar, o desconfortável e a epifania 

marcam as representações da espacialidade moderna.  

No conto “Amor”, embora o cerne da narrativa não se encontre na experiência 

urbana em si, podemos aproximar o conto das diretrizes modernistas/modernas, no 

sentido de perceber o quanto, dentro da multiplicidade do espaço urbano, um elemento 

aparentemente banal, a visão de um homem cego mascando chicletes, se torna o ponto 

de partida para que algo se revele a uma consciência sensível, que se debate com os 

estímulos contraditórios advindos do espaço no qual se encontra. Na introdução 

publicada em Laços de Família, Roberto Correa dos Santos (1995, p.8) localiza nos 

contos de Clarice Lispector um embate entre “o bom cotidiano e a dolorosa visão do 

impensado”. A epifania de Ana, neste caso, tanto aponta para a descoberta de uma 

alteridade, quanto para uma crueza do próprio real em si.  
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 O intensa subjetivação não diz respeito apenas ao tema da cidade. Possui, pelo 

contrário, um escopo mais amplo. No Mimesis, Auerbach o aponta. Ao escrever a respeito 

de Virginia Woolf e Proust, chama atenção para o quanto o modernismo abdicou de 

posicionar as suas representações do alto de uma “segurança objetiva” (AUERBACH, 

2004, p.482). Embora seja impreciso afirmar, por exemplo, que a ficção machadiana se 

paute sempre por uma “segurança objetiva” – só precisamos, afinal de contas, nos 

lembrar de ao menos um título que possa questionar esta generalização: Dom Casmurro 

-, há de fato uma maior imprecisão de contornos e certezas na formulação tanto da 

experiência cotidiana, quanto do universo interior da protagonista de “Amor”, de Clarice 

Lispector, se comparadas com “Capítulo dos Chapéus”.  

Além disso, há no conto de Laços de Família um pressuposto ausente no de 

Machado e que diz respeito a um outro traço do modernismo apontado por Auerbach 

(2005, p.483; 485): procurar, através da linguagem, “reproduzir o vaguear e o jogar da 

consciência”, rarefazendo, desta maneira, o peso das peripécias e do próprio enredo. De 

fato, no conto de Machado, muito se fala e se diz: Mariana discute com Conrado, Sofia e 

Ana trocam confidências, visitam a rua do Ouvidor, olham vitrines, trocam olhares com 

outros homens, entram no dentista, interagem com Viçoso, ex-namorado de Mariana... 

Mas o que de fato Ana faz, em termos de diálogos e ações concretas?  

Fragmentação da experiência urbana, subjetivação da representação, 

investigação dos estados profundos de consciência são traços presentes de uma maneira 

ou outra no conto. Outras tendências da literatura do período modernista/moderno, como 

aponta Jean-Michel Rabaté (2009, p.888-890), tais como “minar” a língua cotidiana, 

propor uma experiência pessoal, idiossincrática do mundo, e borrar de maneira definitiva 

as diferenças entre poesia e prosa, compõem de igual modo o contexto a partir do qual 

Clarice Lispector escreve. Todas estas características abrem um imenso leque de 

possibilidades de representações do espaço. 

 Ana está numa recém-conquistada vida adulta e sua família passa por discreto 

processo de ascensão social. Seus filhos “eram bons, uma coisa verdadeira e 

sumarenta”; o espaço doméstico é descrito em um tom solar, de aconchego e comunhão: 
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A cozinha era enfim espaçosa, o fogão eguiçado dava estouros. O calor era forte 

no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas 

cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e 

enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as 

sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. 

Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o 

tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando 

com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. 

Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida 

(LISPECTOR, 1995, p.29) 

 

 Temos um espaço cuja composição poderia muito bem figurar em uma breve 

crônica dominical publicada na imprensa. Estão fixadas aqui as estruturas sociais básicas 

da família de Ana; temos também vislumbres do ritmo de vida do prédio onde sua família 

mora – o cobrador de luz, as empregadas. A vida cotidiana é a norma que, uma vez 

estabelecida, será virada de ponta a cabeça pela experiência interior a ser vivida pela 

protagonista nas páginas seguintes. A vida se encontra, portanto, no conto não apenas 

por uma vocação de cronista desempenhada pela narrativa, ou por um interesse 

sociológico, mas porque é o contraponto necessário para o salto da linguagem poética, 

para as indagações a respeito de questões existenciais.  

  Não demora e o conto nos revela o quanto há de complexidades na vida interior 

de Ana. Ao contrário de Mariana, a personagem demonstra ser capaz de realizar um 

autoexame mais profundo de sua própria condição. Esse é o sentido do narrador afirmar 

o quanto, apesar da vida tranquila, uma “Certa hora da tarde era a mais perigosa” 

(LISPECTOR, 1995, p.30). Qual é o perigo dessa determinada hora? Primeiro, a 

consciência, por parte de Ana, do fato de que sua vida é guiada mais por um modelo pré-

determinado, um modelo de conduta feminina, e menos por uma afirmação da liberdade 

individual: “Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de 

nele caber como se o tivesse inventado” (LISPECTOR, 1995, p.30). Em decorrência disto, 
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a justificação do próprio significado de sua vida é fraturado e os indícios da experiência 

existencial fraturada se relacionam com o espaço: “Olhando os móveis limpos, seu 

coração se apertava um pouco em espanto” (LISPECTOR, 1995, p.31). 

 Temos um movimento semelhante ao realizado por Mariana: o espaço doméstico 

expõe a própria crise surgida da tomada de consciência a respeito de si e do papel social 

desempenhado; o espaço público se transforma numa possibilidade de libertação: “Mas 

na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto (...) saía então 

para fazer compras ou levar objetos para consertar” (LISPECTOR, 1995, p.31). Algo pode 

ser feito na cidade, pensam as personagens, a fim de elaborar melhor a crise que as 

atormenta. Na rua do Ouvidor, o flerte; na vida de Ana, a projeção dos deveres 

domésticos na rua. Ora, é justo nessa “hora instável” que o conto apresenta seu ponto 

de virada: 

 

O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido 

soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou 

profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher (...) Foi 

então que olhou para o homem parado no ponto. (...) Era um cego. (...) Um homem 

cego mascava chicles (LISPECTOR, 1995, p.31-32, grifos nossos) 

 

 Outra vez, a palavra “mulher” é situada por Clarice em um contexto de aceitação, 

resignação, segurança, rígido papel social. Tudo parece seguir o seu natural curso, 

contudo uma mudança no espaço nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Apesar da 

tarde estar caindo, da hora instável aparentemente ter acabado e de Ana voltar para 

casa, por que a ênfase em um “vento mais úmido”? A qualificação do vento nos deixa em 

dúvidas: algo poderá acontecer, uma espécie de mudança na maré? O verbo “anunciar” 

é fundamental, porque possui uma imediata ressonância religiosa, fundamental ao 

andamento da narrativa daqui por diante. A personagem, então, observa um homem 

mascando chicletes e sua segurança interior desaba. No fim das contas, não 

consideramos possível saber exatamente por que a cena mexe tanto com Ana. O conto 
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não nos dá nenhuma explicação, nem expõe qualquer trauma ou fobia da personagem 

relacionado a olhos ou cegueira, por exemplo.  

 O conto nos convida a pensar a respeito do caos. Certo dia, quando Ana está 

dentro do bonde, levando para casa as compras que tinha acabado de fazer, uma 

experiência ameaça desestabilizar o seu suposto equilíbrio interior. Uma pequena 

dissonância é inserida, por acaso, em um sistema já disfuncional: tudo desmorona. A 

partir deste instante, o próprio real se torna exagerado, agônico e sombrio aos olhos de 

Ana. A palheta de cores de “Amor” se modifica. Torna-se mais agressiva e ocre. Apesar 

de ainda ser dia, a percepção subjetiva do espaço passa a ser marcada, durante todo o 

momento no qual Ana estará fora de casa, pelos ares noturnos. “Ele [o cego] mastigava 

goma na escuridão” (LISPECTOR, 1995, p.32): esse será apenas o primeiro exemplo da 

descoberta da noite dentro da própria tarde moribunda.  

 Ana grita, quebra sem querer os ovos comprados na feira, é alvo do olhar jocoso 

dos outros passageiros e perde seu ponto de descida. A realidade se tornou estranha: “A 

rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede 

perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as 

compras no colo” (LISPECTOR, 1995, p.33). O que está em jogo, a partir de agora, é a 

capacidade da personagem de atribuir à própria realidade que a cerca um significado. O 

mundo está em processo de desencantamento e Ana ameaçada a perdê-lo de vista no 

caos e no estranhamento. O mundo fraturado começa a se brutalizar, não por causa de 

uma violência humana, mas por causa da crueza da natureza tomada em si mesma. 

Natureza alheia ao humano, indiferente a ele. 

 Chegamos ao segundo espaço importante no conto, o Jardim Botânico. A 

passagem é extraordinária e fica a impressão de que Clarice Lispector em algum nível 

parodiou o velho tópico das Literaturas da Antiguidade e da Idade Média conhecido como 

locus amoenus. Segundo Curtius (1991, p.195), esse topos foi o principal modo de 

descrição da natureza do Império até o Século XVI. Lugar do amor e da paz, locus 

amoenus é composto de modo geral por um espaço natural, belo, com árvores, um prado, 

um riacho ou fonte, canções de pássaros, flores e uma brisa. Parte dos elementos estão 

na caracterização feita por Clarice do Jardim Botânico: “com suavidade intensa 
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rumorejavam as águas”; “as árvores estavam carregadas”; “a brisa se insinuava entre as 

flores”, entre outros exemplos possíveis (LISPECTOR, 1995, p.35-36). As diferenças, 

contudo, são eloquentes e Lispector está trabalhando com o jogo de contrastes. As 

árvores estão carregadas, mas “o mundo era tão rico que apodrecia”. As frutas das 

árvores são pretas e doces como o mel, contudo no chão sob elas há caroços que 

lembram “pequenos cérebros apodrecidos”. “Tudo era estranho, suave demais, grande 

demais”, o narrador informa (LISPECTOR, 1995, p.35), “(...) fazia-se no Jardim um 

trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber”.  

 O espaço no qual Ana se encontra não é natural. O jardim é o lugar por excelência 

onde se manifesta o controle do homem pela natureza. Mas é a natureza, não amena, 

porém selvagem e agressiva, que Ana descobre. O espaço do jardim desempenha o 

papel de ser para nós leitores uma projeção da crise de Ana; espaço do sentimento de 

crise, mas também da investigação existencial, metafísica, alimentada pela própria crise. 

No jardim se intensifica a hipersensibilidade que está afligindo a personagem desde que 

ela se impressionou com o homem cego. A cidade foi esquecida e não há também 

nenhuma referência a outros seres humanos. Tudo é Ana e sua confusão interior. Dois 

extremos, na composição deste espaço, estão ausentes. Primeiro, a alegoria. Nenhum 

dos elementos citados é alegórico, nenhum dos animais ou plantas nos remete a uma 

alegoria pura. Segundo, não obstante o lugar seja nomeado com seu nome próprio, 

Jardim Botânico, não há nenhuma caracterização da sua especificidade. Não existem 

marcas explícitas da história daquele lugar, nenhuma referência aos tipos que costumam 

visitá-la, ou comentários sobre sua conservação. O que temos é: “Todo o Jardim triturado 

pelos instantes já mais apressados da tarde” (LISPECTOR, 1995, p.35), ou seja, uma 

experiência fragmentada, subjetiva, quase mística, na qual se entrelaçam intuições da 

personagem a respeito de morte e sexualidade. Não há maldade, ou bondade no jardim, 

mas sim um constante estado de ameaça, no qual Ana corre o risco de sucumbir à loucura 

de um amor incondicional e inumano por todos de sua espécie, ou à loucura da provável 

indiferença inerente à natureza.  

 Ao voltar finalmente para sua casa, a realidade continua transfigurada: “Abriu a 

porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros 
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da janela brilhavam, a lâmpada brilhava – que nova terra era essa?” (LISPECTOR, 1995, 

p.37). Mais adiante, lemos: “ela amava o mundo, amava o que fora criado – amava com 

nojo”. O risco da loucura, a deserção da experiência, o amor como maldição, em suma, 

o aprendizado no jardim é transferido para a casa e o auge da confusão vivida por Ana 

se encontra em linhas como essa: “O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo 

tremia. As gotas d’água caíam na água parada do tanque. Os besouros do verão. O horror 

dos besouros inexpressivos” (LISPECTOR, 1995, p.39). Não é por acaso que a cena 

aconteça na cozinha. Outra vez, sem precisar ser “realista” no sentido estrito, Clarice está 

nas entrelinhas utilizando o espaço para comentar concretamente a condição social da 

mulher da sua época. Após Ana se acalmar, após o jantar para sua família, cuja comida 

ela cozinhou, a sua provável reconciliação com a vida doméstica outra vez acontece na 

cozinha. E quem a conduz de volta à ordem é um homem que nela está, seu marido: 

“Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, 

levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver” (LISPECTOR, 

1995, p.41).  

A relação espaço doméstico x espaço urbano pode nos levar a relacionar Mariana 

com a personagem Ana, do conto “Amor”, publicado por Clarice Lispector em Laços de 

Família. Reencontramos uma mulher dedicada à vida doméstica, cujo espaço da casa 

está relacionado à estabilidade e à segurança. No entanto, como ocorreu com o “Capítulo 

dos chapéus”, é na cidade, muito mais do que no lar, que acontece o desconforto. Outra 

vez, um corpo à mercê na cidade grande se lança a uma experiência urbana 

representada de modo fragmentado. Os dois contos, é certo, são muito diversos entre si; 

no entanto, o contraste entre Machado de Assis e Clarice Lispector pode nos ajudar a 

entender, no encerramento deste tópico, de que maneira o espaço se constrói a partir de 

uma experiência moderna pós-vanguardas. O caminho representado por Machado e 

Flaubert, o seu modo de narrar o espaço, nos remete a Cinzas do Norte; do mesmo modo, 

Saer, em Nadie Nada Nunca, nos parece mais próximo de Joyce, Clarice Lispector, ou 

William Faulkner, do que do realismo de Flaubert e Machado. Nosso percurso se encerra 

da seguinte maneira: Hatoum e Saer retomam vertentes fundamentais da literatura 

moderna dos séculos XIX/XX, consolidando, cada um a seu modo, modos de narrar a 

realidade como um problema a ser pensado. Seus pontos de partida são a consolidação 
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do realismo em sentido amplo; longe estão o escritor brasileiro e o argentino, porém, de 

um compromisso naturalista com a linguagem.  

 

2.8 Forma temporal, forma espacial: G.E. Lessing e Joseph Frank 

 

 

 

 Fulmíneos olhos, com vibradas línguas 

Vinham lambendo as sibilantes bocas. 

Tubo enxangue se espalha. O par medonho 
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Marchando a Laocoon, primeiro os corpos 

Dos dois filhinhos seus abrange e enreda, 

Morde-os e come as descosidas carnes: 

E ao pai que armado ocorre, ei-las saltando, 

Atam-no em largas voltas; e enroscadas 

Duas vezes à cintura, ao colo duas, 

O enlaçam todo os escamosos dorsos, 

E por cima os pescoços lhe sobejam. 

De baba e atro veneno untada a faixa, 

Ele em trincar os nós co’as mãos forceja (VIRGÍLIO, 2010, p.62) 

 

 Acima, duas interpretações de um mesmo episódio: a morte do profeta troiano 

Laocoonte. Sacerdote de Apolo, ele quis revelar aos troianos o ardil criado por Ulisses – 

o famoso Cavalo de Troia -, ardil que será a ruína da sua cidade. Enquanto fazia, 

acompanhado dos seus dois filhos, um sacrifício a Poseidon, os deuses enviaram do mar 

duas serpentes, Pórcia e Caribeia, que mataram os três personagens, impedindo desta 

maneira a revelação do estratagema grego (SELIGMANN-SILVA, 2011, p.82). A 

escultura, conhecida como Laocoonte e seus filhos, atribuída aos escultores romanos 

Agesandro, Atenodoro e Apollodoro de Rodes, foi encontrada em Roma em 1506 e está 

em exibição até hoje no Museu do Vaticano. Os versos abaixo da imagem foram retirados 

da Eneida, traduzida para língua portuguesa por Odorico Mendes.  

 Qual a diferença entre as duas obras? Que diferentes recursos foram agenciados 

pelos escultores e por Virgílio a fim de criar a cena da trágica morte do sacerdote e de 

seus filhos? Essas foram as perguntas feitas, no século XVIII, por G.E. Lessing no seu 

tratado Laocoonte ou sobre as fronteiras da Pintura e da Poesia. Não obstante o cerne 

da obra de Lessing dizer respeito às relações entre literatura e artes visuais, debate que 

não seguiremos aqui, algumas das reflexões encontradas no Laocoonte nos serão de 

fundamental importância. Em que sentido? Pelo fato da ideia de espacialidade ser levada 

em consideração na elaboração de um pensamento teórico que procura definir, a partir 
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das próprias estruturas instrínsecas à obra de arte, a natureza do funcionamento dos 

mecanismos de representação. A partir de Lessing, chegaremos a três pertinentes 

ensaios do professor Joseph Frank, cujas reflexões serão de fundamental importância 

para entendermos não apenas a poesia e prosa modernista e moderna, como também 

de que maneira podemos compreender as diferenças entre as obras de Hatoum e Saer.  

 Márcio Seligman-Silva (2011, p.11-13), na introdução à sua tradução do 

Laocoonte, aponta que o tratado de Lessing foi escrito em um contexto no qual havia 

uma intensa discussão intelectual a respeito das diferenças entre artes plásticas e poesia. 

Leonardo da Vinci, por exemplo, defendia a superioridade da pintura em relação ao 

poema. Em parte, o debate está relacionado a uma crescente necessidade de 

independência das artes visuais em relação às palavras. “A pintura desde o 

Renascimento é”, afirma Seligman-Silva (2011, p.13), “de certo modo, uma pintura de e 

sobre palavras, uma iconologia”. Desta maneira, as suas elaborações teóricas e 

prescritivas tomavam como ponto de partida tratados e reflexões originalmente aplicáveis 

ao campo do literário, bem como os temas a serem retratados tinham sua origem em 

textos da história ou da literatura, por exemplo. Lessing quer entender a medida da 

superioridade de uma linguagem sobre a outra (e percebemos da leitura do seu tratado 

o quanto ali a balança pende de maneira mais favorável para a poesia), procurando 

mapear o modo de funcionamento dos recursos expressivos específicos a cada uma das 

modalidades. O ponto de chegada da sua argumentação seria o entendimento dos 

processos mediante os quais pintura e poesia alcançam nos seus leitores determinados 

efeitos. O entendimento desses processos levaria a uma clareza maior daquilo que pode 

ou não ser feito tanto pela poesia, quanto pela pintura. É por isso que em dada altura, o 

autor se questiona: “Por que o poeta deve se deixar importunar por aquilo que é imposto 

ao artista pela necessidade, já que ele não conhece esta última?” (LESSING, 2011, 

p.164). Temos, por conseguinte, especulação teórica, elaboração de normas e uma 

latente preocupação com a instância da recepção poética como as diretrizes 

fundamentais à escrita do Laocoonte. 

 É na elaboração da diferença básica entre poesia e artes visuais que 

encontraremos a pertinência da espacialidade na teoria de Lessing. A partir de reflexões 
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contemporâneas e mais antigas, ele sintetiza a diferença entre literatura e artes nos 

seguintes termos: pintura e escultura são artes do espaço; poesia e prosa, do tempo. 

Contrapondo os exemplos utilizados para iniciar o presente tópico, percebemos uma 

característica em comum: escultura e poema desejam contar uma narrativa. Os 

personagens são os mesmos, assim como o conflito e o resultado do conflito. Ameaça, 

dor, movimento e tragédia: quatro características compartilhadas pelas duas obras, 

porém expostas ao leitor de modos muito diferentes. Na escultura, a posição dos corpos, 

os rostos agônicos, o retesamento dos músculos e as dobras no tecido nos remetem à 

luta e ao sofrimento. Isso é apresentado a nós numa simultaneidade. Não queremos 

afirmar que a compreensão de uma obra tão rica plasticamente se dê em um piscar de 

olhos, como se ela nos empurrasse na direção de uma súbita e fulminante iluminação. 

De modo algum. O que se salienta é o fato de que a escultura é estruturada em termos 

espacializados.  

 No poema, por outro lado, uma informação vai se sucedendo após a outra à 

medida que nossos olhos decodificam as palavras impressas na página. É o caso, por 

exemplo, de: “E ao pai que armado ocorre, ei-las saltando,/Atam-no em largas voltas”. 

Ações compreendidas como uma sucessão de dados alinhados em uma cadeia temporal 

seriam, para Lessing, o processo básico da linguagem verbal. Não custa nada salientar, 

porém, o quanto não se pode entender a intuição de Lessing em termos estritamente 

dicotômicos. Não estamos no primado de algo como Arte do Puro Espaço x Arte do Puro 

Tempo. Há uma imagética e uma espacialidade em todo poema, assim como, ao final da 

leitura de um romance, conto ou poesia, formamos em nossa imaginação uma impressão 

que poderia, quem sabe, ser comparada a um todo escultórico/pictórico. Logo, como 

frisamos linhas antes, toda obra visual carrega em si uma narratividade e um 

entrelaçamento de tempos, entrelaçamento esse que se dá tanto em sua condição 

material explícita – ou seja, no nosso exemplo, o sempre contraditório e fascinante fato 

de que é na imobilidade do mármore que a matéria transformada em linguagem nos conta 

de um movimento -, quanto naquilo que está sendo sugerido. Na escultura, as serpentes 

vieram de algum lugar; os três personagens em algum momento de sua existência não 

estavam lutando contra elas; a luta, não obstante mostrada apenas em um preciso 
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momento, se desenvolve e é ilustrada pela imobilidade; a luta findará e a ruína, para 

aqueles que sabem do desfecho ao qual ela alude, inevitável.  

 No entanto, nada disto é mostrado pela escultura que representa a morte do 

sacerdote e dos seus dois filhos. O que existe presentificado é tão somente um único 

instantâneo da agonia; tudo o que lhe sucede ou precede está suspenso em conjecturas, 

em alguma zona fantasmal. Na poesia de Virgílio, não. Se relermos os versos trazidos 

pela Eneida, vermos que nela cabe uma sequência de pinturas. Aqui residiria, na 

sucessividade da narração, uma das vantagens da poesia: “A vantagem principal 

consiste no fato de o poeta atingir aquilo que a pintura material mostra a partir dele 

passando através de toda uma galeria de pinturas” (LESSING, 2011, p.184, grifos 

nossos). A galeria a qual a citação se refere é a das cenas encadeadas em uma narrativa 

em verso. Lessing (2011, p.195) define: 

 

(...) a pintura utiliza nas suas imitações um meio ou signos totalmente diferentes da 

poesia; aquela, a saber, figuras e cores no espaço, já esta sons articulados no 

tempo (...) objetos que existem um ao lado do outro ou cujas partes existem uma 

ao lado da outra chamam-se corpos. Consequentemente são os corpos com as 

suas qualidades visíveis que constituem o objeto próprio da pintura. Objetos que 

se seguem um ao outro ou cujas partes se seguem uma à outra chamam-se em 

geral ações. Consequentemente as ações constituem o objeto próprio da poesia.  

 

 Lessing estabelece uma distinção estrutural básica entre as duas linguagens e em 

seguida formula um critério de valor: “todos os corpos não existem apenas no espaço 

mas tambem no tempo. (...) Consequentemente a pintura também pode imitar ações, 

mas apenas alusivamente através de corpos” (LESSING, 2011, p.195). Semelhante 

raciocínio valeria para a poesia. Curiosamente, os modelos de Lessing não serão os de 

sua contemporaneidade. Ao contrário de um teórico da arte contemporânea, por 

exemplo, que procuraria estabelecer uma genealogia de procedimentos até encontrar e 

mapear, através do recorte escolhido, a produção de seu tempo, os modelos de como 
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devemos escrever são definidos, em sua maioria, pela Antiguidade, principalmente no 

poeta que ele considera inimitável: Homero.  

 Dentre as prescrições do Laocoonte, uma em especial nos interessa, porque diz 

respeito aos usos e funções das descrições. Carregar um texto de descrições, se 

pergunta o tratado, é viável à boa poesia? Lessing se inclina a dizer que não. No caso do 

Laocoonte, Lessing se debatia em uma polêmica de seu tempo a respeito da viabilidade 

ou não do que se chamava na época de “pintura poética”. Uma poesia, argumenta, 

preocupada apenas com a descrição de um espaço ou um objeto estará fadada ao 

fracasso estético, porque ela vai contra a estruturação básica da linguagem verbal: 

 

O que o olho vê de uma vez [na pintura] ele [o poeta] enumera para nós de modo 

evidentemente lento, traço a traço, e frequentemente ocorre de nós, à altura do 

último traço, já termos nos esquecido do primeiro. No entanto, nós devemos 

construir um todo a partir desses traços. Ao olho as partes observadas 

permanecem constantemente presentes; ele pode sempre novamente trilhá-las; 

para a audição, pelo contrário, as partes ouvidas se perdem se elas não são 

retidas na memória. E se elas de fato ficam detidas aí: que fadiga, que esforço 

custa para renovar as suas impressões na ordem correta e de modo vivaz, pensá-

las de uma vez, mesmo numa velocidade moderada, para atingir um eventual 

conceito do todo! (LESSING, 2011, p.206) 

 

 Se não forem obedecidos os limites que a própria materialidade da linguagem 

verbal estabelece, faltará à poesia a qualidade da enargeia20, o “por diante dos olhos”, 

que em Lessing é um efeito da escrita poética (SELIGMANN-SILVA, 2011, p.60-61) bem 

realizada. A vocação da linguagem para a construção das cenas faz com que 

experimentações líricas com o espaço, por exemplo, sejam menos importantes para 

                                                             
20 A enargeia é um termo usado pelos retóricos da Antiguidade como condição por excelência da descrição. Lessing, 
opositor da descrição, a lança como efeito do “bem feito”; Leonardo da Vinci, por outro lado, se aproxima do 
conceito de enargeia a fim de exaltar a superioridade da pintura sobre a poesia – a pintura poria diante dos olhos o 
real de maneira insuperável (SELIGMANN-SILVA, 2011 p.60; p.15-16). 
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Lessing do que aquele gênero que ele considerará a culminância do trabalho poético: a 

poesia dramática.  

 A descrição, contudo, não precisa ser abandonada: “Em toda parte onde não se 

trata do ilusório, onde só há apelo ao entendimento dos seus leitores e se trata de 

conceitos distintos e tão perfeitos quanto possível: aí pode haver lugar para essas 

descrições descartadas da poesia” (LESSING, 2011, p.208). O domínio do descritivo 

seria o da não ficção, de onde estariam ausentes os pactos de ilusão estabelecidos entre 

leitor e texto; mesmo na poesia, a descrição é mais adequada às partes onde se transmite 

conhecimentos supostamente não mediados. É por isso que Lessing exemplifica suas 

ideias com dois poemas de Virgílio dedicados à descrição didática de uma vaca e de um 

potro.  

É importante percebermos como a descrição se transforma na modernidade 

literária em um instrumento utilizado para “apelar ao entendimento” dos leitores e lhes 

transferir um conhecimento muitas vezes “real”. Como vimos espaço descrito a partir das 

vanguardas não deseja, em parte, nos revelar de que maneira a consciência apreende a 

experiência do mundo ao seu redor? A descrição naturalista não quer explicar 

“cientificamente”, muitas vezes usando espaços como exemplos, as dinâmicas sociais? 

Os usos do espaço no romance nordestino de trinta, a afirmação de José Lins de que em 

seus romances havia “muito de verdade e pouco de literatura” também não associam 

descrição ficcional à exploração de uma realidade a ser posta diante dos olhos dos 

leitores, “tal como ela é” (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p.78-79)? Descrição e 

espacialidade em algum nível se colocariam a serviço do conhecimento sobre a realidade 

em si mesma. Tal função, entre tantas outras, pode caber à literatura, sem dúvidas. E ela 

é empreendida das mais diferentes formas possíveis, com muito mais nuances e 

complexidade do que as linhas anteriores querem sugerir. Queremos somente sublinhar 

o quanto o conceito de “espaço” tende em muitos casos a ser relacionado, tanto na 

prática do texto literário, quanto no discurso da teoria e da crítica literárias, apenas a 

essas concepções. Daí porque, em muitas formulações apressadas, o desinteresse pelo 

espaço, ou a defesa de sua “pobreza” enquanto categoria narrativa. Ele estaria no texto, 

segundo estas concepções, apenas para figurar o mais básico da mímesis – o 
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estabelecimento de uma ponte mínima com a experiência do mundo; se não for “dosado”, 

estaria no meio do caminho para o que realmente interessa na representação literária.  

 Um exemplo da pouca importância dada ao espaço em uma formulação teórica a 

respeito da narração pode ser encontrado no conhecido Aspectos do romance, de E.M. 

Foster. Séculos após a Lessing, Foster formula a essência da narrativa em termos 

semelhantes – trata-se de uma arte do tempo (FOSTER, 1969, p.21), hipótese 

fundamental com a qual não discordamos - , e da mesma forma retira deste conceito um 

critério de valor básico: há um limite para a experimentação e para a espacialização das 

obras literárias e a fronteira é estabelecida pela sua própria natureza temporal, a da 

sucessividade dos acontecimentos. O romance seria a narração de duas vidas: a vida no 

tempo e a vida dos valores (FOSTER, 1969, p.22). Foster reconhece, contudo, que 

muitos autores tentaram burlar a temporalidade inerente à arte narrativa e ao romance 

em especial: 

 

No romance há sempre um relógio. O autor pode não gostar do seu relógio: Emily 

Brontë, em Wuthering Heights tentou escondê-lo; Sterne, em Tristam Shandy, 

virou-o de cabeça para baixo; Marcel Proust, ainda mais engenhoso, alterava 

constantemente os ponteiros, tanto que seu herói estava, num mesmo período, 

oferecendo uma ceia à sua amante e jogando bola no parque com sua ama. Todos 

esses expedientes são legítimos, mas nenhum deles contradiz a nossa tese: a 

base de um romance é uma estória, e a estória é uma narrativa de acontecimentos 

dispostos em sequência no tempo (FOSTER, 1969, p.23) 

 

 Os expedientes são “legítimos”, mas da teoria de Foster não parecem se 

inteiramente viáveis: ele não está tão confortável com os desafios espaço-temporais 

impostos pelas obras citadas. Sua desconfiança é mais explícita ao citar a obra de 

Gertrude Stein: “Indo muito além de Brontë, Sterne ou Proust, Getrude Stein esmagou e 

pulverizou o seu relógio, e espalhou seus fragmentos pelo mundo, como os membros de 

Osíris” (FOSTER, 1969, p.31). Ao contrário do mito egípcio, porém, este Osíris – o 

romance de Stein -, após ser despedaçado, não se recompõe e ressuscita do mundo dos 
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mortos, porque a recusa ao tempo no romance e à sua subsequente espacialização 

estariam fadados ao fracasso estético: “no momento em que a ficção esteja 

completamente libertada do tempo, não poderá expressar absolutamente nada” 

(FOSTER, 1969, p.31). Aqui, a voz de Lessing ecoa com muita força.  

 Nem Stein, Robe-Grillet, Becket, Lispector, Saer ou Sarraute conseguem destruir 

a temporalidade de uma narração: a própria linguagem não permite. Mas a luta que 

autores como os citados estabelecem contra aquilo que há de mais básico em sua própria 

matéria-prima de trabalho proporcionou uma série de inovações e os fez escreverem 

algumas das narrativas mais instigantes do século XX. A questão não é que Stein, ou 

Proust, anularam o tempo: eles o fundaram novos pactos narrativos, ampliando 

consideralmente os modos de narrar.  

 Joseph Frank, mais conhecido entre nós como autor de uma volumosa biografia 

literária sobre Dostoievski, partirá das considerações de Lessing para, em três artigos, 

“Spatial Form in Modern Literature”, “Spatial Form: an answer to critics” e “Spatial Form: 

Some Further Reflections” repensar as relações entre linguagem literária e sucessividade 

em termos bem mais complexos do que foi visto no caso de Foster. O mais importante 

do seu raciocínio encontra-se principalmente no primeiro artigo e a ele daremos maior 

atenção. A hipótese desenvolvida por Frank é esta: em determinadas vertentes da 

literatura na modernidade, se procurou desenvolver estratégias de representação que 

minaram a natureza temporal da linguagem. Logo, segundo o autor, um dos traços 

marcantes da literatura dos fins do XIX e do XX é a espacialização da forma literária. Isto 

ocorreu tanto na prosa, quanto na poesia e é no High Modernism francês e anglo-saxão 

onde Frank encontrará os seus exemplos.  

 Um dos exemplos possíveis de uma forma literária espacializada é, segundo 

Frank, o poema The Waste Land, escrito por T.S. Eliot, mas outros poetas são 

relacionados à espacialização, tais como Mallarmé ou Ezra Pound, por exemplo. O que 

acontece, “Spatial Form in Modern Literature” sugere, não é uma desativação do caráter 

sucessivo da linguagem literária. Isto não seria possível: Lessing tinha razão ao defender 

a natureza sucessiva de todo ato de narrar, articulando-a à natureza da linguagem verbal 

em si. Cientes dessa fronteira, modernismo, simbolismo e alguns autores do romantismo 
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e realismo passam a elaborar estratégias de espacialização da forma literária. Isto se 

torna um desafio não apenas para os escritores, mas de igual forma aos leitores e em 

parte é por isso que muitos textos modernistas foram recebidos e ainda são considerados 

difíceis. Nossos tradicionais modos de ler e narrar foram postos em questão; segundo 

Frank, a espacialização da forma foi um dos instrumentos utilizados para que isto 

pudesse acontecer. 

 Na poesia modernista, a ideia de uma sequência sintática tradicional, marcada 

pela sucessividade dos conceitos e da linguagem, é substituída por uma estrutura 

formada por grupos de palavras (FRANK, 1991, pos.182). Verdadeiras ilhas de 

significado, elas não estabelecem entre si uma sequência de sentido obrigatória. Pelo 

contrário, em muitos casos são construtos independentes entre si, mas que podem ser 

relacionados aos outros grupos de palavras a fim de formar uma rede de significações 

interrelacionadas. Embora todo poema necessite da formulação, por parte do leitor, de 

uma visão de conjunto que possa estabelecer o sentido como um todo, na poesia 

modernista a necessidade é levada até os últimos extremos. Embora a sucessividade da 

linguagem permaneça, ela não é mais obedecida na organização formal do poema. A 

fragmentação, as fraturas na sintaxe, a velocidade, a intensa visualidade entranhada na 

própria estrutura, a pulverização das palavras, tudo isto implica uma nova modalidade de 

leitura, pautada por uma lógica que não pode mais seguir estritamente a linearidade e a 

sucessividade. O poema moderno, ao aderir à espacialização da forma, apresenta uma 

nunca resolvida tensão entre “the time-logic of language and the space-logic implicit in 

the modern conception of the nature of poetry”21 (FRANK, 1991, pos.182).  

 Gostaríamos de exemplificar as considerações acima com um poema de Carlos 

Drummond de Andrade. Publicado no livro Lição de Coisas, seu título é “F”. Lê-lo tendo 

em mente as considerações de Lessing e Frank sobre temporalidade e espacialização 

da linguagem pode nos ajudar a entender melhor este que é um dos mais herméticos 

textos escritos por Drummond (1973, p.278).  

 

                                                             
21 "a lógica temporalidade da linguagem e razão espacial implícita na concepção moderna da natureza da poesia" 
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F 

Forma 
forma 
forma 

 
que se esquiva 
por isso mesmo viva 
no morto que a procura 

 
a cor não pousa 
nem a densida habita 
nessa que antes de ser 
já 
deixou de ser  não será 
mas é 
 

forma 
festa 
fonte 
flama 
filme 
 
e não encontrar-te é nenhum desgosto 
pois abarrotas o largo armazem do factível 
onde a realidade é maior do que a realidade 
 
 

 

 Este é um exemplo de poema no qual a sua organização estrutural ecoa e/ou 

ressignifica o seu próprio conteúdo. O devir da forma, bem como a dificuldade em 

apreender a sua natureza conceitualmente, dois importantes temas em “F”, são 

reinterpretados na organização espacial dos versos, que nos transmite a ideia de um 

contínuo movimento, estabelecendo consequentemente um “ritmo visual” que dá conta 

de uma incapacidade de apreensão (CARVALHO, 2005, p.68). O próprio título, composto 

apenas da letra F, reitera a a ênfase na experimentação enquanto caminho para a 

reflexão poética sobre a ideia de forma.  

 Temos, portanto, uma espacialização da forma, cuja origem não é uma novidade 

modernista, é certo. Basta lembrarmos dos poemas visuais da Antiguidade, nos quais um 

cálice é cantado em um poema em formato de cálice, ou na rica visualidade dos barrocos, 

com seus poemas em forma de labirinto e permeados em alguns casos de ícones. 
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Embora, no exemplo acima, haja uma sugestão de que a estrutura forma um F de cabeça 

para baixo, o desenho original da letra em questão nunca se realiza plenamente e isto 

está de acordo com o que foi desenvolvido no verso  

 O experimentalismo de “F” dialoga com a experimentação do modernismo e 

também com o próprio contexto da poesia brasileira no momento, no qual encontramos 

a consolidação da poesia concreta, por exemplo. Não é, deste modo, estranho situar o 

poema no contexto literário escolhido como objeto de estudo por Frank, entretanto vale 

a pena pensar se os pressupostos contidos em “Spatial Form in Modern Literature” são 

“aplicáveis” ao poema de Drummond. Não de todo e isto nem seria desejável. Há um 

desenvolvimento de um raciocínio no poema que, não obstante não possa ser chamado 

de “linear”, não é tão fragmentado quanto a ideia de word-group poderia nos remeter. Há 

uma maior interrelação entre as partes constituintes em “F”, sem que isso, porém, torne 

sua sintaxe não espacializada. Com certeza, não estamos lendo um soneto, mas 

igualmente não se trata da constelação de significantes e significados encontráveis em 

“Um lance de dados”.  

 Não obstante estas considerações, os elementos constituintes do poema são 

passíveis de permutação. Podemos fazer um exercício imaginativo, no qual entramos em 

um museu dedicado à obra de Drummond. Em uma das salas, poderíamos encontrar um 

jogo criado a partir de “F”, no qual o visitante poderia, manipulando os versos numa tela 

ou holograficamente, reescrevê-lo mudando a sequência dos versos a seu bel-prazer. 

Um exemplo poderia ser: “E não encontrar-te é nenhum desgosto/Forma/pois abarrotas 

o largo armazém do factível/forma/onde a realidade é maior do que a realidade/forma”. 

 O potencial lúdico contido no poema é um dos resultados da sua espacialização e 

está em harmonia com as investigações conceituais propostas pelos próprios versos. Na 

forma, “a cor não pousa/nem a densidade habita”, porque ela está entranhada na própria 

Coisa. A forma é algo sempre transitório, a um passo de não ser – se destrói ao realizar 

a si mesma enquanto coisa. O específico, o individual, nunca é forma, mas sim o 

resultado de um conjunto de variáveis das quais a forma é uma delas. Por isso ela 

abarrota “o largo armazém do factível”: seu mundo é o do potencial, do projeto. 
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 Retornando ao ensaio de Joseph Frank, encontraremos agora reflexões a respeito 

da espacialização da forma literária na prosa. Os exemplos dados por Frank fazem parte 

do cânone da literatura moderna/modernista: Flaubert, Joyce, Dijuna Bernes, Virginia 

Woolf. De que modos a espacialização se dá na ficção? Um dos principais exemplos 

dados por Frank é retirado de Madame Bovary, no qual é descrita uma feira livre. Os 

protagonistas são Emma e Rodolphe. Frank indica (1991, pos.201) que a cena se dá em 

3 níveis simultâneos: “On the lowest plane, there is the surging, jostling mob (...) Raised 

slightly above the street by a platform are the speechmaking officials (...) And on the highst 

level of all, from a window overlooking the spectacle, Rodolphe and Emma”22. Ações 

simultâneas acontecem nos 3 níveis da cena e a intencionalidade do romance tenta 

espacializar a forma a fim de conferir ao leitor um senso de simultaneidade. Como 

Flaubert consegue fazê-lo? Segundo Frank (1991, pos.210): 

 

But since language proceeds in time, it is impossible to approach this simultaneity 

of perception except by breaking up temporal sequence. And this is exactly what 

Flaubert does. He dissolves sequence by cutting back and forth between the 

various levels of action in a slowly rising crescendo until – at the climax of the scene 

– Rodolphe’s Chateaubriandsque phrases are read at almost the same moment as 

the names of prize winners for raising the best pigs23. 

 

 O fluxo temporal do romance é interrompido e a atenção do leitor é guiada na 

direção do entrelaçamento dos relacionamentos contido dentro da cena cuja 

temporalidade foi imobilizada (FRANK, 1991, pos.210). Do mesmo modo como word-

groups constituíam a unidade básica da espacialização da poesia modernista, unidade 

                                                             
22 "No plano mais inferior, há uma crescente multidão, se acotovelando (...)ligeiramente elevados acima da rua por 
uma plataforma estão os oficiais discursantes (...) e no maior nível de todos, através de uma janela que proporciona 
uma visão geral do espetáculo, Rodolphe e Emma" 
23 "Mas a partir do princípio de que a linguagem atua no tempo, é impossível aproximar-se a essa simultaneidade 
da percepção, a não ser fraturando a sequência temporal. É exatamente o que Flaubert faz. Ele dissolve a 
sucessividade ziguezagueando entre os variados níveis da ação em um lento  crescendo até que - no clímax da 
cena - as frases chateaubrianescas de Rodolphe são lidas quase no mesmo momento no qual são pronunciados os 
nomes dos vencedores eleitos pela melhor criação de porcos" 
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esta marcada por uma relativa ou total independência umas em relação às outras, os três 

níveis fazem parte do mesmo palco, contudo são articulados entre si com bastante 

independência de sentido. Ao final da cena, caberá a nós juntar o mosaico.  

 Cenas, referências, grupos de frases e palavras são justapostos uns em relação 

aos outros, segundo a leitura de Frank (1991, pos.222; pos.255; pos.569), em Joyce, 

Proust, Barnes, entre outros, a fim de minar o caráter temporal da linguagem, obtendo 

por conseguinte uma maior espacialização da forma. Em Proust, por exemplo, a 

justaposição de temporalidades e da trajetória dos personagens é feita em um ponto de 

“temporalidade pura”, que Joseph Frank considera um ponto do espaço. Trata-se de uma 

tentativa de apreensão de diferentes momentos da vida das personagens de maneira 

simultânea, forçando uma espécie de presentificação que só pode ser feita se a lógica 

for também espacial e não apenas temporal (FRANK, 1991, pos.308). Se as artes 

plásticas desde o Renascimento tentaram competir com a literatura, a literatura 

moderna24 tenta rivalizar com a apreensão espacial das artes plásticas (FRANK, 1991, 

pos.652).  

Mediante a não obediência de uma sequência temporal tradicional, a palavra-

chave da teoria da espacialização em Frank é mesmo justaposição. A historicidade, ele 

conclui, da literatura em algumas obras modernistas teria se tornado a-histórica, porque 

passado e presente estão justapostos em um único continuum (FRANK, 1991, pos.673). 

Isto o leva, no ensaio “Spatial Form: an answer to Critics” (FRANK, 1991, pos.802) a 

comparar muitas obras modernistas a esculturas e iluminuras medievais, nas quais 

figuras do Antigo Testamento, Novo Testamento, da Antiguidade e da história local eram 

todas agrupadas juntas como parte de um complexo temporal de significação. O fato da 

descrição deixar de ser, na modernidade literária, especialmente a partir de meados do 

séc. XVIII, mero ornamento ou somente contexto, e passar a desenvolver funções mais 

explicativas e simbólicas, é visto como um resultado do desenvolvimento da 

espacialização da forma (FRANK, 1991, pos.1228). 

                                                             
24 No original Frank usa o termo “literatura contemporânea” – o ensaio foi publicado pela primeira vez em 1945.  
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 Dois exemplos cabem no tocante à prosa. O primeiro, o conto de Osman Lins “O 

pássaro transparente”, cuja estrutura nos remete muito àquilo que Joseph Frank procurou 

teorizar nos seus ensaios. Em seguida, leremos “La tardecita”, conto de Juan José Saer. 

Embora a sua composição não partilhe das experimentações formais do conto de Osman, 

ou dos textos modernistas citados por Frank, queremos com este conto dar um passo 

adiante e remeter a ideia de espacialização da forma – quem sabe “espacialização da 

narrativa” seja um termo mais abrangente – ao conteúdo do narrado e não somente à 

sua sintaxe ou estrutura. Como acontecerá com frequência em Saer, a experiência do 

corpo sentindo e interagindo com o espaço se tornará o cerne de muitas cenas ou mesmo 

de relatos inteiros e é o caso de “La tardecita”.  

 Procedimentos de espacialização podem ser encontrados em vários contos de 

Nove Novena. No “Pentágono de Hahn”, por exemplo, uma das funções da utilização de 

símbolos consiste tanto na marcação de diferentes vozes, quanto na simultaneidade da 

apresentação de suas experiências25. No caso de “Retábulo de Santa Joana Carolina”, 

as experimentações espaciais dizem respeito a elementos gráficos da estrutura da 

narrativa (conferir por exemplo a abertura do Nono Mistério), mas também a 

procedimentos que encontramos em “O Pássaro Transparente”: a descrição estática das 

cenas e o tratamento espacial do tempo. 

 O protagonista, não nomeado, do conto “O pássaro transparente” é um 

personagem frequente na literatura, especialmente na brasileira. Trata-se de um homem 

de meia idade em crise. Membro das classes abastadas, detém poder econômico e 

político, bem como posses de terra, negócios. Em função do poder e da segurança, 

abdicou dos sonhos de juventude e da promessa do amor romântico. O conto o flagra em 

um momento de “busca do tempo perdido” suscitado pelo reencontro com uma namorada 

de sua juventude. Pintora – é dela o quadro no qual se pode encontrar o Pássaro 

Transparente – ela “amestrou as mãos da sua juventude, fez com que lhe pertencessem” 

(LINS, 2006, p.19). O protagonista, pelo contrário, sente que perdeu as suas e o conto, 

em uma perspectiva não linear e não realista, nos expõe fragmentos da trajetória deste 

                                                             
25 Neste sentido, conferir o primeiro e segundo parágrafos do conto (LINS, 2006, p.30). 
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homem, assim como suas indagações a respeito das escolhas que o levaram ao estado 

de crise. 

 Vale a pena recortarmos trechos dos três primeiros parágrafos de “O Pássaro 

Transparente”: 

 

Indefinido, um rosto de oito anos. Cabelo fino, claro, cobrindo a testa. Pensativo, 

debruçado à janela da cozinha, olha o gato de manchas pretas e brancas, sentado 

no muro. Haverá, talvez, uma tristeza escondida nos seus olhos e, nos lábios, 

traços de precoce resignação 

(...) 

Você me olha de cima, porque está no muro. Mas vou ser um homem, vou viver 

cem anos. Crescer. E quando for mais alto que portas e telhados, onde estarás? 

Hein? 

(...) 

Pulverizados o gato e seu perfil, é inútil buscar, na face desse homem, exausta, 

emoldurada pela janela do trem, os traços do menino (LINS, 2006, p.9) 

 

 Três concisos parágrafos; quanto eles nos têm a dizer, no entanto, a respeito da 

vida deste personagem, como também a respeito de memória, ambição e a passagem 

do tempo. Interessa-nos salientar, em primeiro lugar, a própria materialidade do texto. 

Tomemos a página de abertura do conto: a infância e o presente do personagem estão 

muito próximos entre si na folha de papel, quase como frames de uma narrativa 

audiovisual. Se não há a simultaneidade da cena destacada por Frank em Flaubert, há 

uma semelhança com aquilo que Frank formulou a partir de Proust. Cada parágrafo é 

uma imagem disposta sobre um retábulo e a estruturação do conto empurra passado e 

presente a conviverem em um espaço cuja natureza é equiparável à citada 

“temporalidade pura”.  
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 A espacialização opera em dois níveis: 1) A justaposição dos diferentes planos 

temporais a comporem mosaicos; 2) A transformação de cenas em imagens estáticas, 

descritas como se fossem fotografias ou pinturas. E a forma final do conto diz muito 

respeito à própria posição existencial do seu protagonista. Seu estado de crise fratura 

qualquer possibilidade de compor uma narrativa segura e controlada de si. Diferentes 

substratos do tempo passado, assim como a contemporaneidade do protagonista 

convergem e convivem entre si dentro dos seus traumas e frustrações. Justifica-se por 

conseguinte a pluralidade de vozes – temos os pensamentos do protagonista, suas falas 

e as falas da pintora do Pássaro transparente –, bem como de focos narrativos e dos 

seus procedimentos: cenas transformadas em pinturas, diálogos, fragmentos de 

monólogos interiores, o contraste entre a abordagem estática de uma cena, seguida de 

um comentário ou nova cena mais fluida e veloz. O conto leva em conta a pluralidade 

tanto dos modos de aquisição da experiência de vida, quanto a pluralidade dos modos 

de narrá-la. E, a partir de cada ângulo escolhido, não há uma totalidade a ser construída, 

mas novos mistérios que se desdobram a partir de outros e que não consegue ser 

escrutinados em sua totalidade. O autoexame suscita o estranhamento movido pela 

clivagem entre o jovem e o homem maduro. Ao descobrir os poemas de sua juventude, 

por exemplo, o protagonista observa os textos desconcertado: “Eis que as observam, não 

reconhecendo ali as visões expressas, os mesmos olhos que as testemunharam” (LINS, 

2006, p.18). Ao contrário de outros homens de sua posição, o reencontro com o passado 

esquecido dentro de uma gaveta não o leva a um desprezo condescendente, ou a fechá-

la de imediato. Pelo contrário, sua infelicidade e toda uma temporalidade estão 

presentificadas naquelas folhas de papel, tempo aprisionado em um espaço cuja 

simbologia, na literatura, com frequência representa uma noção de intimidade e segredo 

(BACHELARD, 2012, p.91): 

 

O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu fundo 

falso são verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta. Sem esses “objetos” e 

alguns outros igualmente valorizados, nossa vida íntima não teria um modelo de 

intimidade. São objetos mistos, objetos-sujeitos. Têm, como nós por nós e para 

nós, uma intimidade. 
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 Igualmente bem estabelecido é o protagonista de “La tardecita”, o advogado 

Barco, personagem recorrente na obra de Saer. Há um mesmo retorno ao passado, mas 

não se trata de uma visão panorâmica de uma trajetória de vida, e sim da investigação 

de um momento específico de sua juventude, uma experiência de estranhamento cujos 

ecos ainda se fazem sentir, décadas depois. Assim como os poemas e uma notícia de 

jornal – a da exposição e viagem de sua antiga namorada – são os possíveis pontos de 

partida que iniciaram o percurso de lembranças exposto no conto da Osman Lins, no 

caso de “La tardecita” a memória também surge através da releitura de um texto lido pela 

primeira vez há muito tempo, “una versión de La ascensión del monte Ventoux de 

Petrarca” (SAER, 2001, p.56). O espaço da leitura reveladora, nos dois contos, é o da 

solidão e do silêncio. Barco, por exemplo, se encontra sozinho, em um domingo, “en su 

estudio de abogado, en un sillón ubicado estratégicamente cerca de la ventana que daba 

al patio, para aprovechar al máximo la luz natural” (SAER, 2001, p.56). O protagonista do 

conto de Osman Lins, por outro lado, “deixou que os empregados se fossem, para abrir 

a gaveta” (LINS, 2006, p.18). 

 Ao começar a leitura, a memória de Barco é ativada com muita intensidade e ela 

será o principal veículo de um exercício de autoconhecimento: 

 

Pareciera ser que, en el estado actual de nuestra especie, siempre es necessario 

que lo poco que nos pasa de essencial le haya pasado primero a algún otro, de 

manera que sólo comparativamente podemos llegar a sentirnos, gracias a una 

lucidez pasajera, y muy de tanto en tanto, con fugacid fragmentaria, lo que 

creemos ser o lo que tal vez somos. A los pocos minutos de haber empezado a 

leer, Barco tuvo una experiencia semejante, pero no le advino ni un éxtasis ni una 

revelación, sino algo más íntimo y más querido: un recuerdo (SAER, 2001, p.56-

57, grifos nossos) 
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 O parágrafo acima sintetiza o próprio núcleo temático do conto. Acompanharemos, 

em essência, o relato de uma experiência desestabilizadora, causada por um confronto 

entre um Eu e o espaço que o circunda. A lembrança suscitada pela leitura de Petrarca 

é a de uma caminhada feita quando Barco tinha 12 anos e seu irmão, 16. Os dois garotos, 

aproveitando o feriado da Páscoa, decidem visitar um povoado, situado entre Santa Fé e 

Rosario, no qual vivem vários dos seus parentes. Para Barco, aquelas visitas carregam 

muitas lembranças positivas da sua infância e adolescência: ele simplesmente adorava 

o lugar.  

 Os meninos caminharão ao entardecer. Descem em um ponto da estrada no qual 

há um caminho de terra, cuja extensão é de aproximadamente 15 quilômetros e que os 

conduzirá até o povoado. Como horas antes havia chovido muito, o acesso se revela 

difícil e por isso eles não conseguem carona. À medida que caminham, Barco sente uma 

crescente sensação de incômodo. Aquela paisagem, antes tão familiar, pela qual ele já 

tinha passado tantas vezes, se torna irreal, estranha, inexplicável: “y a medida que se 

alejaban del asfalto la llanura se iba volviendo más desierta y más silenciosa” (SAER, 

2001, p.58). Os conceitos trabalhados por Saer para compor o espaço formado pela 

planície, pela vegetação natural e pela estrada de barro fustigada pela chuva são: 

mistério, solidão, abandono, silêncio. Toda a paisagem é reformulada a partir da 

experiência subjetiva que o jovem Barco dela possui e o texto faz questão de deixar isto 

claro, como na descrição do sol, por exemplo: “el disco rojo del sol, enorme y llameante, 

flotando no lejos del horizonte, parecía estar esperándolos con la intención de impedirles 

seguir adelante” (SAER, 2001, p.58, grifos nossos). Verbo e frase em destaque dão o 

tom do espaço subjetivo. Linhas adiante, outra vez o sol, desta vez posicionado junto a 

nuvens estáticas, comparadas a “cortesãos respeitosos”, é mais uma vez descrito 

reiterando as ideias de “poder” e “mistério”. Em seguida, elementos do campo ao redor 

da estrada de ferro são comparados a uma “multidão de espectros” (SAER, 2001, p.59). 

Há algum gosto romântico aqui? Sim, o flerte com o fantástico nos parece claro neste 

conto, com a personificação de elementos da natureza, como o sol. Mas nada há de 

sobrenatural em toda a narrativa, nem há espaço para o melodramático ou o sentimental. 

Não se encontra lugar, igualmente, para a construção de tipos – o “caipira”, digamos -, 

nem para o constumbrismo ou a visada sociológica do espaço da planície. O espaço do 
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conto de Osman, assim como o seu protagonista, carregam em si um potencial para o 

regionalismo, contudo tanto “La tardecita” quanto “O pássaro transparente” se afastam 

disto. Pelo contrário, nos dois contos, a vontade é a de desnaturalização da 

representação de um modo geral e de um espaço cujo potencial de regionalismo seria 

imenso.  

 O narrador de “La tardecita” está esvaziando o espaço e o reconstruindo através 

de uma experiência interior retirada da infância e retrabalhada pela visão de um homem 

já maduro. Ambiguidade, negação da cor local no ato de descrever e aproximação com 

a pintura são as estratégias de negação do realismo no conto em questão (e também, 

através de gradações e procedimentos diferentes, no conto de Osman Lins).  

 Os dois irmãos continuam sua caminhada e se aproximam de um cemitério. Barco 

continua apresentando dificuldades de reconhecer uma geografia antes tão familiar. A 

luz é “cintilante”, “ultraterrena” (SAER, 2001, p.59). A descrição da cena é encerrada com 

uma referência às artes visuais: 

 

Durante años sentiría el malestar de esa revelación hasta que, gradualmente,  

capas y capas de experiencia, como sucesivas manos de pintura sobre una 

imagen odiosa, terminarían por hacérsela olvidar, hasta que esa mañana la lectura 

de Petrarca la trajo de nuevo a la luz viva del recuerdo (SAER, 2001, p.59) 

 

 Tanto em Osman Lins, quanto em Saer, a espacialização diz respeito a uma forma 

de conseguir formular a retomada da memória pessoal. São instantes vívidos, imagens 

realçadas a partir de uma rede de acontecimentos entrelaçados, aquilo que precisamos 

resgatar das impressões deixadas pelo que vivemos. A aproximação com a pintura diz 

respeito à qualidade desta, como vimos, em fixar um instantâneo entre tantos 

acontecimentos soltos pelo espaço-tempo. Tomando como ponto de partida uma imagem 

definida e forte, as significações da memória passam a fluir e se rearticular. O parágrafo 

seguinte contém o auge da epifania vivida por Barco. Estamos no ponto mais frágil da 

virada entre o dia e a noite. A sensação de estarmos em uma fronteira é explorada pelo 
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texto, sensação esta, aliás, bem cartografada por séculos e séculos de narrativas: a meia-

noite, a encruzilhada, a metamorfose, o morto-vivo, tudo isto é possui parentesco com a 

chegada da noite em “La tardecita”. Não estamos na pura noite, nem no puro dia: tal 

indefinição perturba bastante Barco, levando-o a uma sensação que poderíamos chamar 

de “horror cósmico”. De que se trata este sentimento? Vejamos: 

 

Barco tenía la impresión de estar en el lugar remoto de un mundo cuyo centro 

podía estar en un punto cualquiera del espacio, y que si en ese punto se 

encontrara el sentido de la totalidad, aun cuando fuese contiguo al que estaban 

atravesando, e incluso el mismo por el que en ese momento caminaban, para ellos, 

sino que eran ellos sería siempre inaccesible y remoto (SAER, 2001, p.60) 

 

 Controlar a geografia através da familiaridade, imputar-lhe um significado, 

enxergar a si mesmo como o centro do mundo, estas são as certezas que o jovem Barco 

sente serem desmontadas no seu momento epifânico. A base do estranhamento vivido 

por este personagem está nesta clivagem, numa espécie de corte em um cordão umbilical 

simbólico que relacionava sua alma ao espaço. Não encontrar uma justificação externa 

a si próprio para a existência, perceber o espaço como um elemento indiferente e não 

um jardim de delícias construído por uma força transcendente a fim de nos abrigar 

atormentam Barco, assim como atormentaram, de certo modo, Ana no conto “Amor”. A 

crise do protagonista de Osman Lins também se relaciona à ideia de familiaridade e, por 

conseguinte, à tradição familiar e a instituições tais como o casamento e a propriedade.  

 O canto da sereias que emana da planície é quebrado com a interferência do seu 

irmão, cuja mão toca a cabeça de Barco. Em pouco tempo ouvem o barulho de um motor 

e conseguem uma carona. Aproxima-se o povoado e o estranhamento se dissipa: “lo 

familiar se restableció: era otra vez él, él, Horacio Barco y estaba llegando al pueblo con 

su hermano para pasar las vaciones de Semana Santa” (SAER, 2001, p.61, grifo do 

autor). O povoado é descrito em uma série de imagens sucessivas, cenas justapostas 

uma a outra – “salían gritos, risas, ladridos de perros” (SAER, 2001, p.61) – cujo contraste 
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se estabelece em relação ao que ficou para trás, a planície, a estrada, a noite não 

cartografada: “luces débiles pero cálidas, insignificantes en relación con la negrura sin fin 

de la llanura” (SAER, 2001, p.61). Há um limite, porém, com o quão familiar podemos nos 

sentir no caso do povoado: a tendência a evitar qualquer naturalismo/regionalismo se 

mantém.  

 Tomando o conto como um todo, podemos perguntar: o que de fato aconteceu 

aqui? O plano descritivo toma a cena como principal assunto do conto de uma forma 

ainda mais radical do que aconteceu em “Amor”, de Clarice Lispector. O plano das ações 

se torna mais rarefeito; elas ainda acontecem, porém são menos visíveis e seu impacto 

no mundo ficcional, de menor alcance. Em “La tardecita”, o espaço comporta uma forte 

dimensão vinculada ao estático e à imobilidade. Como vimos, estas duas palavras podem 

se encontrar vinculadas com frequência às tentativas de apreensão conceitual do espaço, 

mas não estamos num terreno da aridez da experiência, nem da obliteração do tempo, 

como poderia pensar um Bergson.  

Duas características apontam a complexidade do espaço apresentado em “La 

tardecita”. Primeiro, há movimento contido neste espaço, como não poderia ser diferente: 

a carreta lutando a fim de chegar ao povoado, os pés se movendo sobre o solo barroso, 

as mudanças no céu. Segundo, mesmo que não houvesse movimento, há diálogo entre 

espaço e personagens, bem como marcas de um processo histórico coerente. Povoado, 

cemitério, caminho de terra: marcas de uma produção social do espaço, todos lugares 

cheios de significados, historicidade e funções. Barco está o tempo todo lutando numa 

batalha pela constituição de significados deste espaço, ao passo que é o próprio espaço 

que emana elementos que ajudam a formar novas experiências em seu interior. O 

estático, desde modo, se encontra tão somente na superfície. Como uma foto, como uma 

pintura, a llanura se move. 

 Pensar a espacialização da forma literária nos termos de Frank nos parece 

fecundo e a desdobraremos nos capítulos seguintes com a leitura dos romances 

pertencentes ao nosso corpus. Seria interessante, à guisa de conclusão deste tópico, se 

questionar: por que isto aconteceu? Que resposta social, mediante a espacialização, o 
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modernismo cultural, cujos ecos sentimos até o presente momento, quis prover ao seu 

horizonte de recepção?  

 No seu Condição pós-moderna, David Harvey (2012, p.29) esboça uma hipótese 

de que a base material da experiência moderna é permeada pelo fluxo, mudança, 

efemeridade e fragmentação. A experiência modernista teria se definido em função do 

confronto com esta base material. Uma das maneiras, segundo Harvey, de dar conta do 

fluxo da vida moderna na representação artística foi a tentativa de espacializar a 

representação, criando a partir da obra de arte uma série de valores ou experiências 

estéticas que pudessem atravessar o caos: 

 

O modernismo só podia falar do eterno a congelar o tempo e todas as suas 

qualidades transitórias. Para o arquiteto, encarregado de projetar e construir uma 

estrutura espacial relativamente permanente, tratava-se de uma proposição bem 

simples. (...) Mas, para outros, a “espacialização do tempo”, através da imagem, 

do gesto dramático e do choque instantâneo, ou simplesmente, pela 

montagem/colagem, era mais problemática. (...) O recurso às técnicas da 

montagem/colagem fornecia um meio de tratar desse problema, visto que 

diferentes efeitos extraídos de diferentes tempos (velhos jornais) e espaços (o uso 

de objetos comuns) podiam ser superpostos para criar um efeito simultâneo 

(HARVEY, 2012, p.30) 

 

 A primeira grande crise do capitalismo, causada menos por guerras ou desastres 

naturais e bem mais por suas próprias contradições internas teria causado uma intensa 

crise de representação que levou à formulação dos diversos projetos que hoje 

entendemos participantes do modernismo cultural (HARVEY, 2012, p.237). 

Internacionalismo, sincronia, temporalidade insegura e tensão entre o sistema financeiro 

e sua base monetária teriam implicado na necessidade de criação de uma linguagem 

nova, “uma radical ruptura do sentimento cultural que refletia um profundo 

questionamento do sentido do espaço e do lugar, do presente, do passado e do futuro, 

num mundo de insegurança e de horizontes espaciais em rápida expansão” (HARVEY, 
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2012, p.239). Na literatura, Proust e Joyce são os autores dados por Harvey como 

exemplo da reinvenção das estratégias de representação do espaço: “transformaram o 

palco da literatura moderna de uma série de cenários fixos no espaço homogêneo (...) 

numa multiplicidade de espaços qualitativamente distintos que variavam com a mudança 

de humor e de perspectiva da consciência humana” (KERN apud HARVEY, 2012, P.244-

245). Essa citação, contudo, deve ser relativizada, pois vimos que em Flaubert 

encontramos um espaço relacionado à perspectiva humana. Do mesmo modo, 

dificilmente a respeito de Machado de Assis ou Balzac poderia ser afirmado terem 

construído um espaço “homogêneo”.  

 As explicações de Harvey são dadas sob uma perspectiva marxista. Um perigo 

ronda suas formulações, como é o caso de toda teoria que não leve em conta as 

circunstâncias particulares do seu objeto de estudo. Não as trouxemos com o intuito de 

obter uma teoria totalizante e especular entre condições sociais e criação literária, mas 

apenas tentamos prover um contexto mais amplo sobre a produção cultural que deu 

origem à teoria de Joseph Frank. Esse contexto não é o mesmo de Saer, Osman Lins ou 

de Milton Hatoum, mas nenhum dos autores citados é indiferente à tradição moderna de 

meados dos séculos XIX/XX. Eles assimilam algo que está contido na tradição literária 

moderna – a espacialização – e a modificam em função de seus projetos particulares 

e/ou das circunstâncias históricas a partir das quais escrevem.  

 

2.9 Espaço e teoria literária: diferentes abordagens; as categorias de Osman Lins 

 

 No livro Teorias do espaço literário, Luis Alberto Brandão (2013) faz um apanhado 

de como diferentes teorias literárias têm abordado o espaço literário. Fazendo uma 

associação entre literatura de vanguarda e diferentes correntes teóricas do começo do 

século XX, tais como formalismo russo, new criticism, estilística e estruturalismo, Brandão 

argumenta que o espaço nunca foi um objeto de reflexão privilegiado por estas correntes, 

porque elas o associavam meramente à “função de representar a realidade” (BRANDÃO, 

2013, p.22). No caso do estruturalismo, por exemplo, os “focos de interesse são as vozes, 
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as temporalidades, as ações” (BRANDÃO, 2013, p.24). Embora não seja verdade que o 

espaço esteja de algum modo ausente das preocupações dos estruturalistas – é possível 

consultar, por exemplo, a breve e interessante discussão de Gerard Gennette no artigo 

“Fronteiras da Narrativa”, na qual o teórico francês fala de uma necessária “ressonância 

descritiva”, logo, espacial, em toda forma de narrativa (GENETTE, 2013, p.272-273) –  de 

fato “não se gerou nenhuma obra de vulto tendo o espaço como eixo principal, tal como 

Paul Ricoeur dedicou ao tempo, no princípio dos anos 1980, os três tomos da sua 

monumental Tempo e Narrativa” (BRANDÃO, 2013, p.26).  

  A perspectiva de encarar o espaço apenas como o elemento que, inserido na 

ficção, cumpre uma função realista-naturalista será questionado pela Desconstrução: 

“deixa-se de conceber o espaço como entidade positiva, de defini-lo segundo um 

empirismo substancialista (...) e passa-se a tratá-lo como efeito da diferença, ou seja, 

segundo uma perspectiva radicalmente relacional” (BRANDÃO, 2013, p.28-29). Já as 

indagações dos Estudos Culturais, “atentas às identidades sociais e à configuração das 

esferas públicas, evidenciam que ao espaço se vincula um problema de cunho 

emimentemente político” (BRANDÃO, 2013, p.36). 

 As diferentes abordagens da teoria literária vão de um polo cuja ênfase recai na 

pouca importância dada ao potencial mimético do espaço narrativo, no caso das teorias 

que tendem mais ao imanentismo, ao passo que teorias ligadas mais a uma perspectiva 

sociológica e antropológica “ocupam-se do espaço segundo o viés da representação” 

(BRANDÃO, 2013, p.48). De modo geral, as abordagens da teoria e crítica literárias no 

tocante ao espaço, segundo Brandão (2013, p.58), poderiam ser divididas em quatro 

modos:  

 

a) representação do espaço;  

b) espaço tomado como modo de organizar a estrutura do poema ou prosa (a 

abordagem, por exemplo, de Joseph Frank);  

c) espaço como focalização, que considera a questão do narrador e da focalização 

do que se narra uma questão especial. Nesse sentido, consultar Mieke Bal (2007);  
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d) espaço da linguagem, que considera o que há de espacial na materialidade da 

linguagem verbal e de que maneira a literatura explora isto.  

 

 Claudia Barbieri, no artigo “Arquitetura literária: sobre a composição do espaço 

narrativo” (2009) propõe uma série de abordagens e categorias de estudo do espaço na 

literatura e suas proposições se assemelham às de Brandão. Sua visão a respeito do 

espaço narrativo, do mesmo modo que Teorias do Espaço Literário, procura evitar uma 

conceituação do espaço como algo passivo ou apenas contextualizador: 

 

O espaço na narrativa, muito além de caracterizar os aspectos físico-geográficos, 

registrar os dados culturais específicos, descrever os costumes e individualizar os 

tipos humanos necessários à produção do efeito de verossimilhança literária, cria 

também uma cartografia simbólica, em que se cruzam o imaginário, a história, a 

subjetividade e a interpretação. A construção espacial da narrativa deixa de ser 

passiva – enquanto um elemento necessário apenas à contextualização e pano de 

fundo para os acontecimentos – e passa a ser um agente ativo: o espaço, o lugar 

como um articulador da história (BARBIERI, 2009, p.105) 

 

 Quatro elementos compositivos são destacados pela autora como agentes na 

composição espacial de uma narrativa: espaço-representado, espaço-cena, 

espacialidade e espaço do texto. O espaço-representado consiste nos objetos, bem como 

nas paisagens, imóveis e geografias que fazem partem de um texto enquanto 

representação (BARBIERI, 2009, p.116). Espaço-cena “é constituído pelos elementos 

cênicos do espaço-representado (...) responsáveis ela composição dos ambientes e que 

contribuem na criação da atmosfera do texto” (BARBIERI, 2009, p.117, grifo da autora). 

Aqui, a autora ecoa a conhecida diferenciação, que conhecemos estabelecida desde os 

formalistas, entre um plano do “conteúdo” – um cortiço no século XIX, por exemplo – e a 

sua realaboração enquanto discurso literário:  o cortiço tal qual é escrito, com cenas, 

atmosferas, descrições, conflitos e personagens, no romance de Aluísio Azevedo. 
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Espacialidade e espaço do texto, nos termos colocados pelo artigo, dizem respeito às 

maneiras como as propriedades sintáticas e morfológicas da linguagem verbal, por um 

lado (a espacialidade) e a estrutura do texto em si (o espaço do texto), por outro, são 

articulados pelo gesto criador em função de um determinado objetivo estético (BARBIERI, 

2009, p.122). 

 O crescente interesse em pensar o espaço nas humanidades, apontado, como 

vimos, por autores como Edward Soja, reverbera portanto nos estudos literários. Diversas 

teses, livros, artigos e simpósios, no Brasil e em outros países, têm dedicado estudos a 

respeito do espaço e de modo geral encontramos, em termos de método, um cruzamento 

entre a formulação de tipologias formais do espaço e a preocupação em articular 

questões sociológicas, políticas e culturais a estas tipologias. Percebemos que ocorre 

com frequência uma vontade de mapeamento dos usos e funcionamentos do espaço. 

Manuais de introdução à teoria literária já apresentam uma maior atenção ao espaço, 

como pode ser visto em Sujeito, tempo e espaço ficcionais: introdução à Teoria da 

Literatura, de autoria de Luis Alberto Brandão e Silvana Pessoa de Oliveira (2001), livro 

que dedica um capítulo ao tema em estudo. Diferentes coletâneas de crítica universitária, 

compostas apenas por estudos críticos do espaço literário, tem sido lançadas no Brasil, 

tais como Poéticas do espaço Literário (2009), O espaço (en)cena (2008), Geografia & 

Literatura: ensaios sobre geograficidade, poética e imaginação (2010), Figurações 

contemporâneas do espaço na literatura (2010). Importantes encontros acadêmicos 

como a LASA, a JALA ou a ABRALIC tem ano após ano apresentado simpósios com as 

mais diferentes abordagens, da ecocrítica passando por leituras mais formalistas, do 

espaço na literatura.  

 Trabalhos recentes como O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro, 

de Regina Dalcastagnè (1996), Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência 

urbana, de Renato Cordeiro Gomes (2008), Geografias do drama humano: leituras do 

espaço em São Bernardo, de Graciliano Ramos, e Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de 

Gracielle Marques (2010) e o antes citado Teorias do Espaço Literário começam a 

incrementar a bibliografia brasileira sobre o espaço, que possui ao menos dois estudos 

clássicos: o conjunto de ensaios reunidos em O discurso e a cidade, de Antonio Candido 



143 
 

 

(2010), no qual o espaço desempenha papel central em boa parte das análises, e Lima 

Barreto e o espaço romanesco, originalmente tese de doutorado do escritor 

pernambucano Osman Lins.  

Em língua inglesa, alguns estudos tentam de maneira panorâmica repensar a 

própria história da literatura e, em especial, os modos de entender a híbrida natureza do 

romance, utilizando o espaço como ferramenta interpretativa. É o caso dos jás citados 

The city in literature: an intellectual and cultural history, de Richard Lehan (1998) e 

Imagined cities: Urban experience and the language of the Novel, de Robert Alter (2005), 

nos quais a história do desenvolvimento urbano se entrelaça com a história do 

desenvolvimento literário. Digno de atenção é o trabalho, ao qual também foi feita 

referência em tópicos anteriores, de Margaret Anne Doody (1996). O espaço é 

fudamental no seu The True Story of the Novel, pois a autora repensa a tradicional 

narrativa das origens do romance moderno conectando-o com o romance na Antiguidade, 

mediante a hipótese de que talvez Flaubert e Petrônio tenham mais em comum do que 

se pode imaginar. A possível linha de continuidade entre tradições literárias tão distintas 

e distantes culturalmente entre si poderia ser percebido, segundo a autora, se 

observarmos uma série de tropos que o romance moderno continua a ecoar, aprendidos 

na Antiguidade e na Idade Média. Alguns dos principais tropos, tais como as margens, 

os labirintos, a tumba, etc., são em sua essência espaciais. De igual modo rediscutindo 

uma tradicional historiografia do romance e principalmente o que foi formulado por Ian 

Watt, Margaret Cohen (2010) propõe uma história suplementar do romance através da 

relação entre ficção e o mar no seu The Novel and the Sea. 

 Pelo seu pioneirismo em nossa crítica e pela inventividade das categorias 

apresentadas, não é possível deixar de abordar brevemente o estudo de Osman Lins. 

Mesmo naquelas obras nas quais o espaço é impreciso e pouco evidente, o escritor 

pernambucano afirma que “há desígnios precisos ligados ao problema espacial” (1976, 

p.65). Ou seja, assim como em outras categorias narrativas, como as do personagem e 

do foco narrativo, o espaço também é levado em consideração pelo ficcionista na hora 

de elaborar suas narrativas, não estando no texto por acaso. Dando como exemplo O 

processo, de Franz Kafka, e Moby Dick, de Herman Melville, Osman Lins defende que 
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obras nas quais o espaço possui maior presença adquirem uma vibração “mais intensa” 

(1976, p.65). 

 E como poderia ser definida a categoria narrativa na teoria osmaniana? Lima 

Barreto e o espaço romanesco propõe o seguinte conceito: 

 

Podemos, apoiados nessas preliminares, dizer que o espaço, no romance, 

tem sido – ou assim pode entender-se – tudo que, intencionalmente 

disposto, enquadra a personagem e que, inventariado, tanto pode ser 

absorvido como acrescentado pela personagem, sucedendo, inclusive, ser 

constituído por figuras humanas, então coisificadas ou com a sua 

individualidade tendendo a zero (LINS, p.72) 

  

 Osman Lins defende uma concepção de espaço como instância cuja significação 

não se resume apenas ao que está descrito; deste modo, percebe-se que seu conceito 

prevê que espaço e personagem estão em constante diálogo e movimento, modificando-

se reciprocamente.  

 O primeiro desdobramento que Osman Lins (1975, p.74) realiza do seu próprio 

conceito será o de espaço social, caracterizado como um conjunto de fatores sociais, 

econômicos e históricos que dão grande significado aos personagens. Um dos exemplos 

é O cortiço, de Aluísio Azevedo. Osman (1976, p.75) afirma que veremos o cortiço de 

forma parcial se “não o entendermos, pelo estilo de vida em que implica, com todo um 

quadro de hábitos, de relacionamento humano, de perspectivas”.  

 Outra função do espaço é o de constituir uma atmosfera, definida por Osman Lins 

(1976, p.76) como algo que, marcado por um caráter abstrato, “envolve ou penetra de 

maneira sutil as personagens”. A atmosfera seria uma espécie de realce metafórico 

criado na interação dos personagens com o espaço, interação esta, aliás, que pode 

ocorrer com três propósitos: a) Caracterizar um personagem; b) Influenciar um 

personagem, propiciando as possibilidades de desencadeamento da ação, ou 

provocando-a diretamente; c) Situar o personagem, acrescentando dados interpretativos 

que se relacionam com o personagem e com outros elementos que compõem a narrativa 

(LINS, 1976, p.97-101).  
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CAPÍTULO 3 

MILTON HATOUM E JUAN JOSÉ SAER: CONTEXTUALIZAÇÕES COMPARATIVAS 

 

 

3.1 A invenção da literatura latino-americana 

 

Em qual medida ideias como “nacionalidade”, “América Latina”, “Região”, “Brasil” ou 

“Argentina” ajudam ou atrapalham o pleno entendimento das obras de Milton Hatoum e 

Juan Jose Saer? De que maneira seus textos de ficção e não ficção se articulam com as 

tradições literárias que lhe são precedentes e/ou contemporâneas? Por suas obras 

apresentarem como característica proeminente a representação do espaço ficcional, os 

diferentes regionalismos de suas específicas culturas são variáveis a serem levadas em 

conta na hora de interpretarmos suas obras? E o que dizer das tão debatidas gerações 

do Boom e Pós-Boom Latino-Americano? Elas dizem respeito, em algum nível, a Saer 

ou Hatoum?  

É fundamental, nesse momento, empreender uma contextualização do panorama 

mais amplo da produção ficcional latino-americana das últimas décadas, enfatizando 

Brasil e Argentina. Como veremos, para além de dar uma maior dimensão de conjunto 

das mais variadas circunstâncias de produção das obras criadas pelos autores 

estudados, acreditamos que a literatura de Hatoum e Saer surge, entre outros motivos, 

com o intuito de propiciar específicas respostas a gerações e modos de narrar 

preexistentes. É o caso, em Saer, de sua relação crítica com o conjunto de escritores 

agrupados na nomenclatura do Boom, à qual ele poderia, em termos cronológicos, 

pertencer, ou, em se tratando de Milton Hatoum, da sua relação com a tradição de 

representação da região amazônica brasileira anterior à sua própria obra, da qual 

Euclides da Cunha é um inaugurador moderno.   
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Primeiro tópico a ser pensado: a articulação dos conceitos de “literatura” e “nação”. 

À primeira vista, a pertinência das duas categorias enquanto ponto de partida da nossa 

argumentação seria o fato de que as literaturas nacionais nos garantiriam uma fundação 

sólida com a qual seria possível construir irrefutáveis hipóteses. No entanto, os problemas 

surgem, como podemos perceber por este depoimento do autor de Cinzas do Norte: 

 

Antes de mais nada, a noção de pátria está relacionada com a língua e 

também com a infância. O que mais marca na vida de um escritor, talvez 

seja a paisagem da infância e a língua que ele fala. Eu me lembro - a 

propósito do dilema: falar árabe ou falar português - de que minha mãe 

dizia que eu deveria falar português, porque a língua é a pátria. A 

brasilidade está presente na língua, mas não sei até que ponto está 

presente numa paisagem brasileira: porque não sei se se pode definir 

exatamente "paisagem brasileira" para quem é da Amazônia. A Amazônia 

não tem fronteiras; sim, há uma delimitação de "fronteiras", mas para nós 

não passam de fronteiras imaginárias. Que importa, para os índios 

yanomamis, por exemplo, se eles foram assassinados na Venezuela ou no 

lado brasileiro? Para os índios, o território, a terra deles, não tem 

fronteiras... E para todos nós, nascidos na Amazônia, a noção de terra sem 

fronteiras está muito presente... Porque é um horizonte vastíssimo, em que 

as línguas portuguesa e espanhola  se interpenetram em algumas regiões, 

onde as nações indígenas também são bilíngües, às vezes poliglotas 

(índios que falam tucano, espanhol, português...). Há um mosaico de 

grandes nações, de tribos dispersas; na verdade, cada vez mais 

dispersas... (HATOUM, 1993) 

 

 Ao refletir sobre sua própria condição de escritor, Milton Hatoum está 

indiretamente tocando em um debate fundamental a respeito da constituição das 

diferentes expressões literárias no contexto latino-americano. A visão de mundo 

defendida pelo escritor amazonense parte dos limites da própria ideia de identidade 
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nacional e, portanto, literatura nacional. Em 2002, em uma entrevista ao jornal La Nación, 

Saer, ao comentar a sua experiência de viver em autoexílio na França, afirmou: 

 

Por un lado, uno lleva los signos de su origen adonde va y está modelado 

por los primeros años de su existencia, por la lengua materna, por las 

primeras impresiones. Pero hay otra explicación contraria. Yo creo en la 

unidad total de la especie humana. Nuestros límites perceptivos, 

intelectivos, todo lo que podemos juzgar y ver es siempre a partir de 

nuestra percepción, de la que no podemos escapar. El universo es como 

la casa natal. El lugar de todo hombre es el universo. El hombre vive, al 

mismo tiempo, en su barrio y en el universo. Por otra parte, la patria es la 

infancia. La pertenencia a valores abstractos puede cambiar. La infancia, 

la lengua y las primeras impresiones totalmente intransferibles sirven de 

medida del mundo. Me siento más que nada argentino y no tengo otra 

pertenencia. (SAER, 2002) 

 

 Em determinados pontos, a fala de Saer é na prática uma paráfrase da perspectiva 

defendida por Hatoum. Não obstante os dois autores não negarem a existência de uma 

filiação à nação ou região – Saer frisa, apesar do exílio, a exclusividade do seu 

pertencimento à cultura argentina; Hatoum não se exclui do contexto amazônico -, 

estamos longe de uma defesa da “brasilidade” ou da “argentinidade”. Pelo contrário, os 

territórios da infância e da linguagem são fundamentais à constituição de cada indivíduo 

em uma sociedade e, especificamente, de um escritor. É a partir da especificidade de 

cada trajetória individual (em que se encontram muito presentes os usos peculiares da 

linguagem de cada região/contexto cultural), na qual diferentes elementos se 

entrecruzam e se relacionam, em muitos casos de forma tensa, poderemos chegar a 

construir uma tentativa de síntese, sempre provisória, é verdade, de uma experiência 

ampla a respeito do estar-no-mundo e de uma cultura. Hatoum e Saer procuram 

questionar uma determinada posição social imposta ao escritor e à nossa literatura. Será 

a superação, parcial, ao menos, dos papéis tradicionais delegados à nossa literatura e 
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aos nossos intelectuais um dos índices para aferirmos se é relevante, ou não, falarmos 

de “contemporaneidade”26 ao pensarmos nos escritores que têm despontado nas últimas 

décadas.   

 A própria ideia de América Latina deve ser desnaturalizada. No ensaio 

“Mestiçagens e multiculturalismo na construção da identidade cultural latino-americana”, 

Eduardo F. Coutinho faz uma análise crítica de certas categorias consideradas27, por 

muito tempo, definidoras da nossa própria identidade enquanto habitantes de um mesmo 

continente. A primeira crítica diz respeito ao próprio termo que nos batiza:  

 

A América Latina é uma construção múltipla, plural, móvel e variável, e, por 

conseguinte, altamente problemática, criada para designar um conjunto de 

nações, ou melhor, povos, que apresentam entre si diferenças 

fundamentais em todos os aspectos de sua conformação (...) Assim como 

no plano espacial, o conceito de América Latina é também, no plano 

temporal, nitidamente problemático, tendo evoluído de uma perspectiva 

política originária, mas calcada num referencial etnolinguístico, para outra 

ainda mais acentuadamente política, mas centrada em torno de um 

referencial de ordem socioeconômica. (COUTINHO, 2003, p.42) 

  

 Assim, destaca Coutinho (2003, p.42), o próprio termo “América Latina” foi 

cunhado pela Europa, mais especificamente na França do século XIX, a fim de marcar 

uma diferença classificatória em relação à América anglo-saxônica. Inicialmente, latina 

era a América hispânica e apenas no começo do século XX o termo se expandiu a fim de 

                                                             
26 Não entraremos no mérito de qual nomenclatura – se “pós-moderna” ou “contemporânea” – cabe à produção 
latino-americana atual. De qualquer modo, trabalhamos com uma perspectiva próxima a de Canclini (2001, 
p.44):”concebimos la posmodernidad no como una etapa o tendencia que reemplazaría el mundo moderno, sino 
como una manera de problematizar los vínculos equívocos que este armó com las tradiciones que quiso excluir o 
superar para constituirse”.  
27 Outra destas categorias criticadas pelo mesmo ensaio diz respeito ao conceito de “mestiçagem” como suposta 
essência formadora da realidade latino-americana. Apesar de sua importância, Coutinho argumenta o quanto este 
conceito não é o suficiente para dar conta de toda complexidade da nossa realidade cultural (COUTINHO, 2003, 
p.50-51). 
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englobar o Brasil, o Caribe francês, a província do Québec no Canadá, bem como antigas 

colônicas holandesas e inglesas e as “minorias hispânicas no interior do Estados Unidos” 

(COUTINHO, 2003, p.42-43).  

 Desde seu início, é delineada uma tensão cultural cujos efeitos podem ser sentidos 

até hoje no nosso debate literário: o fato de as pluralidades culturais do contexto latino-

americano terem que negociar sempre identidades e tradições formadas pela 

colonização europeia em confronto com outras culturas – indígena, africana, ou 

imigrante, por exemplo. Nas primeiras décadas da conquista, fomos “inventados” pela 

colonização: “O imaginário latino-americano, produzido nas línguas europeias a partir da 

chegada do primeiro navegador, forja-se assim como extensão do imaginário europeu e 

edifica-se nas crônicas de conquista sob o signo do maravilhoso, ao qual acrescenta o 

tônus legitimador da empresa colonizadora” (COUTINHO, 2003, p. 43).  

O signo do maravilhoso se encontra especialmente presente na exaltação e 

assombro das belezas naturais americanas. Dessa maneira, a construção de uma 

espacialidade marcada por fortes tintas utópicas se torna um dos elementos 

fundamentais na criação das nossas certidões de nascimento e na formulação de um 

imaginário sobre o subcontinente (COUTINHO, 2004, p.44). Conclusão semelhante pode 

ser encontrada no amplo estudo sobre o romance latino-americano realizado pelo escritor 

mexicano Carlos Fuentes, La Grande Novela Latinoamericana:  

 

Si el Renacimiento concibió que el mundo natural estaba al fin dominado y 

que el hombre, em verdad, era la medida de todas las cosas, incluyendo la 

naturaleza, el Nuevo Mundo se reveló de imediato como una naturaleza 

desproporcionada, excesiva, hiperbólica, inconmensurable. Ésta es una 

percepción constante de la cultura ibero-americana, que nace del 

sentimento de asombro de los exploradores originales y continúa en las 

exploraciones de una naturaleza sin fin en libros como Os sertões de 

Euclides da Cunha, Canaima de Rómulo Gallegos, Los pasos perdidos, de 

Alejo Carpentier, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa y Cien años 

de soledad de Gabriel García Márquez (FUENTES, 2011, p.16) 



150 
 

 

 

 A natureza hiperbólica, assombrosa, excessiva, incomensurável, está de alguma 

maneira presente nas obras de Saer e Hatoum? A pergunta fará maior sentido deslocada 

para os capítulos seguintes, porém fica claro o quanto pensar o espaço na ficção implica, 

no contexto específico do debate que tentamos contextualizar, em pensar os próprios 

fundamentos da literatura latino-americana.  

 Formular uma identidade, dar conta de uma vastidão às vezes percebida como 

infinita, inventar um país: estas são algumas das diretrizes que guiaram a formação das 

literaturas latino-americanas. Coutinho observa o quanto no século XIX, momento 

formador dos estados nacionais modernos no continente e da nossa moderna ideia de 

literatura, “o discurso literário do século XIX não se distancia muito do político. Ao 

contrário, ambos estão empenhados em um projeto comum, o da constituição do estado 

nascente; daí sua grande preocupação com a língua e os temas nacionais, ou ainda com 

todos aqueles elementos que possam funcionar como rasgos de americanidade” 

(COUTINHO, 2003, p.46). Escrever “somente” literatura não parece bastar: 

 

A literatura teve um papel efetivo na constituição de uma consciência 

nacional e, assim, na construção das próprias nações latino-americanas. 

Não por acaso é tão longa a lista de presidentes latino-americanos que 

foram também escritores (...) Além do mais, tudo se fez sob e para o olhar 

da Europa, à qual os países da América Latina queriam provar seu valor 

como nação e como cultura, uma sendo então sinônimo da outra. Muito 

frequentemente, eram os mesmos homens que  tomavam as armas e a 

pena, estando esta forçosamente engajada nas questões sociais e 

políticas. Árdua missão que pesava sobre seus escritos, proibindo-lhes, 

como observa Antonio Candido, ‘o voo livre da imaginação e as pesquisas 

formais desinteressadas’ (PERRONE-MOISÉS, 2007, p.32-33) 
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Escrevendo sobre Domingo Sarmiento e acerca da origem da literatura argentina 

moderna, Ricardo Piglia chega a conclusões semelhantes de Eduardo F. Coutinho e de 

Leyla Perrone-Moisés: 

 

Falar sobre Sarmiento escritor é falar sobre a impossibilidade de ser 

escritor na Argentina do século XIX. Primeiro problema: é preciso ver nessa 

impossibilidade o estado de uma literatura carente de autonomia – a 

política invade tudo, não há espaço, as práticas se misturam, não é 

possível ser apenas um escritor. Segunda questão: essa impossibilidade 

foi a condição de uma obra incomparável. Sarmiento conseguiu escrever 

alguns dos melhores textos de nossa literatura porque era impossível ser 

escritor (PIGLIA, 2010, p.9) 

 

O romance, o poema, o tratado, a crônica, a crítica literária possuem, com muita 

frequência, forte cunho político e se subordinaram ao debate a respeito do local e da 

nação. Carlos Fuentes, tal como Piglia aponta no caso específico argentino, destaca o 

quanto a prosa mais expressiva do continente latino-americano durante o século XIX foi 

realizada por intelectuais, cujos escritos com frequência – pensemos em nosso Euclides 

da Cunha – apresentam uma forma híbrida, na qual o romanesco se mistura com o 

“científico”. Nomes como Domingo Sarmiento, Simón Bolívar e Andrés Bello, além do 

citado Euclides da Cunha, são os destaques da nossa prosa em meados dos séculos XIX 

e XX (FUENTES, 2011, p.74-75)28.  

 Relacionada ao papel de formação das identidades nacionais e das próprias 

nações, está a exigência de que a literatura possa dar conta de apontar, especialmente 

a partir do século XIX, uma solução para o dilema da identidade latino-americana. 

Segundo Rubén Bareiro Saguier (1972, p. 5), “para resolver o dilema, os críticos 

                                                             
28 Fuentes defende que o único grande romancista latino-americano do século XIX foi Machado de Assis (FUENTES, 
2011, p.78). Com ele concorda José Luis Martínez (1972, p. 64). Para uma sucinta contextualização da singularidade 
da obra de Machado de Assis em relação à literatura que lhe era contemporânea e precedente, ver: PASSOS, José 
Luiz. Romance com pessoas: a imaginação em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2014.  
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apelaram para o conteúdo (“nossa realidade”) ou para o fator linguístico (“nossa 

expressão”). Na verdade, ambos os elementos entram em jogo para definir a autonomia”. 

Resolvido o dilema, estaria resolvida também a indagação a respeito da natureza da 

própria literatura produzida no continente.  

Outra vez, é preciso perguntarmos o quanto para as obras de Hatoum e Saer as 

funções apontadas ainda terão importância. No contexto da literatura contemporânea, os 

critérios tanto do tema – “é latino-americano aquele que escreve sobre a própria terra” – 

ou da língua – “é latino-americano aquele que escreve em espanhol ou português”, têm 

sido cada vez mais insuficientes. É só lembrar das observações de Eduardo F. Coutinho, 

citadas parágrafos atrás, nas quais se aponta a necessidade de incluir no contexto latino-

americano as culturas do Quebec francês, por exemplo, ou das colônias holandesas e 

inglesas no continente americano, ou da presença imigrante no Estados Unidos.  

Muitos exemplos de escritores cuja carreira e obra desafiam o paradigma clássico 

de literatura “latino-americana” podem ser citados. O primeiro deles é o argentino, 

radicado na Espanha, Andrés Neuman. Seu livro mais famoso até agora chama-se O 

viajante do século. Partindo de um modelo de romance totalizante privilegiado por alguns 

dos autores do Boom, Neuman cria uma cidade imaginária marcada, de maneira bastante 

sutil, por uma atmosfera do fantástico. Apesar dessas características, porém, e de ter 

escrito o seu romance em espanhol, há um detalhe: O viajante do século não se passa 

em nenhum lugar da América, mas sim na Europa, mais precisamente no interior da 

Alemanha do século XVIII. Entremeando uma série de linhas narrativas diferentes, que 

envolvem dezenas de personagens das mais diversas classes sociais, e incorporando à 

forma romanesca uma série de gêneros textuais, Neuman escreveu um romance 

metalinguístico, com fortes aproximações para com o romantismo europeu e com os 

romances filosóficos e libertinos do século XVIII. Neste caso, estar escrito em espanhol 

o habilita a ser considerado latino-americano, apesar da temática? Ou o tema o 

inscreveria automaticamente nos domínios da... Literatura Alemã? O segundo exemplo é 

ainda mais curioso. Trata-se do escritor dominicano, radicado nos Estados Unidos, Junot 

Díaz, um dos mais destacados escritores contemporâneos produzindo naquele país. 

Vencedor de um Prêmio Pulitzer, Díaz escreve sobre personagens nascidos em países 
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latino-americanos, principalmente na República Dominicana, e suas desventuras em 

seus países de origem e nos Estados Unidos. O detalhe complicador, contudo, é o fato 

de que Díaz escreve e publica originalmente em inglês. Apesar de incorporar, em alguns 

momentos, palavras em espanhol nas falas dos personagens e de retratar os costumes 

e valores dos seus países de origem, até que ponto o inglês seria uma barreira que o 

impediria de ser considerado latino-americano?  

As perguntas acerca de Díaz e Neuman são, de certa forma, falaciosas. Nada 

obriga a inserção de um escritor em apenas uma tradição, pois tal inserção não o exclui 

de outros campos culturais. Díaz é um autor latino-americano produzindo nos Estados 

Unidos e ao mesmo tempo um autor estudunidense escrevendo sobre a cultura latino-

americana. Neuman, por outro lado, é com seu O viajante do século um autor argentino 

e europeu. Sua retomada formal de certa estrutura do romance do Boom, por’em com 

uma temática focada na Alemanha do XVIII, se revela extremamente original e nada disto 

precisa exclui-lo de um contexto latino-americano. Da mesma maneira, nada precisa 

enclausurá-lo somente na nossa América. Linguagem e infância: outra vez, as falas de 

Saer e Hatoum são iluminadoras e demonstram a maturidade dos dois autores no modo 

como se situam em relação aos fundamentos básicos que deram origem à ideia de 

literatura latino-americana. Suas perspectivas são tributárias de um longo processo de 

desenvolvimento que levou diversos escritores ao longo do século XX, de Macedonio 

Fernández a Osman Lins, a questionar os fundamentos brevemente explicados nos 

parágrafos anteriores.  

É o surgimento do Boom, em meados dos anos 60, o momento no qual o 

questionamento ao regionalismo, nativismo, identidade nacional e à presença excessiva 

da atividade política na criação literária se tornará mais evidente. A crise desses 

paradigmas, porém, não foi uma conquista da geração do Boom, como alguns escritores 

e críticos muitas vezes chegaram a defender. Pelo contrário, as sementes estavam 

plantadas desde o próprio século XIX, ou mesmo antes29, e fazem parte de uma história 

                                                             
29 Segundo Coutinho (2003, p.44, grifo nosso), a respeito da colonização europeia nas Américas: “Neste discurso 
alheio, forjado com os olhos do conquistador e as armas da dominação, que atravessou três séculos de colonização 
política, surgem, no entanto, fissuras, que já nos primeiros momentos geraram certa tensão. Foram vozes 
alternativas, de firme expressão, que, do próprio seio do discurso oficial, ousaram opor-se à corrente, levantando 
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em cuja origem está, por exemplo, a citada ficção de Machado de Assis, entre outros. É 

a maior visibilidade dessas mudanças o que tentaremos cartografar a partir de agora. 

 

3.2 Boom Latino-Americano, Geração Pós-Boom, produção ficcional 

contemporânea brasileira e argentina 

 

 No seu livro O escorpião encalacrado, Davi Arriguci Jr faz um bom apanhado das 

mudanças cada vez mais intensas pelas quais passa a produção literária latino-

americana a partir do século XX. Segundo o autor, a tradição ficcional hispano-

americana, até mais ou menos 1940, tinha como linha de força primordial o padrão da 

narrativa regionalista. Paralelamente ao regionalismo, encontramos a temática urbana do 

realismo-naturalismo e do fantástico se estabelecendo, mas Arrigucci defende que a 

principal tendência se deu mesmo pelo localismo e regionalismo (ARRIGUCCI, 1973, 

p.118). É justamente no romantismo, na necessidade de afirmar uma realidade nacional, 

e pelo pendor ao exótico, que o localismo se estabelece como marca mais importante da 

ficção hispano-americana (ARRIGUCCI, 1973, p.119). O realismo-naturalismo introduz a 

voga dos grandes painéis da sociedade urbana, reforçando, em tendências como o 

criollismo e as novelas de la tierra, ao invés de questionar, a tendência geral localista 

(ARRIGUCCI, 1973, p.119).  

O escorpião encalacrado trabalha com a hipótese de que a problemática das 

estruturas econômico-sociais sobre as quais tivemos oportunidade de refletir no item 

anterior, teria engendrado a necessidade da prosa latino-americana a se inclinar na 

direção do localismo e do regionalismo30 (ARRIGUCCI, 1973, p.120). Certamente, essa 

não é uma análise especular entre as condições sócio-econômicas da estrutura social e 

o âmbito da cultura e, especificamente, da literatura. Sempre surgiram, como foi frisado 

                                                             
indagações e registrando a existência de uma outra subjetividade, de um espaço de alteridade”. Entre os autores, 
são citados Gregório de Matos, Padre Antonio Vieira, Frei Bartolomé de las Casas, Sor Juana Inés de la Cruz.  
30 Para uma maior contextualização do regionalismo no Brasil, uma crítica de certo manejo de parcela da crítica 
brasileira em torno do termo, assim como uma leitura de como o regional ecoa hoje nas narrativas 
contemporâneas brasileiras, ver nosso artigo em (FARIAS; AGUIAR, 2010). 
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por Coutinho, vozes cujo projeto literário buscou fraturar as tendências gerais apontadas. 

Além do mais, diferentes autores não tenderam pelo caminho localista/regionalista por 

toda a sua carreira; existiram diferentes expressões do localismo, com as mais variadas 

facetas. É o que poderia ser pensado de escritores como Horacio Quiroga, ou Rubén 

Darío, entre outros. A própria prosa regionalista não é “vilanizada” por Arrugucci Jr. Além 

de percebê-la como uma etapa possível e mesmo necessária31, os diferentes 

regionalismos podem sim render literatura de qualidade, desde que o escritor se 

proponha a fugir tanto do “documento bruto”, quanto do “pitoresco ornamental”; neste 

sentido, o regionalismo, a novela de la tierra, torna-se – lembremos de Fuentes - a 

“narrativa do deslumbramento em face de um mundo grandioso, mas pouco humano” 

ARRIGUCCI, 1973, p.120-121). E se torna uma literatura menos interessante quando 

adere ao que Antonio Candido, em “Literatura e Subdesenvolvimento”, chamou de “fase 

de consciência de país novo”, na qual: 

 

A ideia da pátria se vinculava estreitamente à de natureza e em parte 

extraía dela a sua justificativa. Ambas conduziam a uma literatura que 

compensava o atraso material e a debilidade das instituições por meio da 

supervalorização dos aspectos regionais, fazendo do exotismo razão de 

otimismo social (CANDIDO, 1972, p.344, grifos do autor) 

 

 No entanto, quando o “mundo grandioso”, aquele eco da primeira impressão, 

elaborada com uma mistura de dispositivos discursivos tomados de empréstimo do 

utópico e do maravilhoso, sentida pela primeira vez pelos colonizadores, é reelaborada 

em uma segunda etapa, chamada por Candido de “fase de consciência do 

subdesenvolvimento”, o regionalismo: 

 

                                                             
31 O próprio Antonio Candido o afirma expressamente: “O regionalismo foi uma etapa necessária, que focalizou a 
literatura, sobretudo o romance e o conto, na realidade local” (CANDIDO, 1972, p.358). 
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(...) abandona, então, a amenidade e a curiosidade, pressentindo ou 

percebendo o que havia de mascaramento no encanto pitoresco, ou no 

cavalheirismo ornamental, como que antes se abordava o homem rústico. 

Não é falso dizer que o romance adquiriu, sob este aspecto, uma força 

desmistificadora que precede a tomada de consciência dos economistas e 

políticos (CANDIDO, 1972, p.345, grifo do autor) 

 

 David Arrigucci Jr destaca, em seguida, o quanto a ficção de meados dos anos 40 

se torna mais livre da necessidade do localismo. A diversidade de interesses e recursos 

expressivos pode muito bem estar implicada numa nova dimensão intelectual que 

envolve muitos dos autores, a “consciência do subdesenvolvimento” (ARRIGUCCI, 1973, 

p.131), que ajudou os escritores latino-americanos a procurar novas fronteiras de 

expressão. Fundamental é também o aproveitamento do melhor da prosa do High 

Modernism europeu e estadunidense: a influência de Proust, Gide, Woolf, Joyce, Passos, 

Faulkner e Hemingway se revela crucial, assim como técnicas narrativas das culturas de 

massa, em especial o cinema (ARRIGUCCI, 1973, p.127). Classificados em uma “linha 

de ruptura”, Arrugucci Jr arrola os escritores Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal e 

Juan Carlos Onetti, Maria Luisa Bombal, Macedonio Fernandez, Roberto Arlt; outra 

vertente, classificada como “continuidade renovada”, pertence a autores como Miguel 

Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Vargas Llosa, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Juan 

Rulfo, Rojas, Arguedas, Roa Bastos (ARRIGUCCI, 1973, p.131; p.137; p.139).  

 Um dos desdobramentos da geração a se consolidar na década de 40 será o 

chamado Boom do romance latino-americano nos anos 60. Alguns autores, dentre eles 

Jorge Luis Borges e Juan Rulfo, por exemplo, são “agregados” de alguma maneira a um 

“movimento” cuja centralidade é ocupada por escritores como Julio Cortázar, Carlos 

Fuentes, Mario Vargas Llosa e Gabriel García Marquéz. É possível fazer um apanhado 

de suas características gerais, não obstante a pluralidade de diferentes propostas 

estéticas e países de origem dos seus autores? Por que alguns escritores, entre eles 

Mario Benedetti e Juan José Saer, ficaram à margem do Boom? Tratou-se de uma 

geração cujas obras foram mesmo um divisor de águas na literatura latino-americana, ou 
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temos na verdade o primeiro grande golpe de marketing literário em nosso continente? 

Após o Boom, é possível falar de um pós-Boom, no sentido de uma nova geração que 

tenta se firmar em um mundo das letras pós-García Marquéz?  

 A antologia, lançada originalmente nos anos de 1970, América Latina em sua 

Literatura, foi claramente publicada sob os efeitos do Boom e as análises de muitos dos 

textos enfocam autores associados ao momento. Há bons ensaios, embora, no caso 

específico do Boom, haja uma celebração em alguns momentos excessiva, talvez efeito 

do calor da hora. Martinéz (1972, p.78), por exemplo, afirma: “Há dois momentos de 

apogeu: entre 1924 e 1930 ocorreu o primeiro, já hoje um pouco diminuído; o segundo, 

o Boom da novela latino-americana, aconteceu nos anos sessenta e vivemos ainda seu 

deslumbramento”. Carlos Fuentes, no seu estudo citado anterioramente, não contém o 

tom celebrativo: 

 

En primer lugar, las novelas del boom dejaron atrás las necias alternativas 

estabelecidas por dos alas de una preceptiva igualmente dogmática. 

Compromiso o formalismo. Y encasillamiento en estrechos géneros: novela 

urbana o rural, novela indigenista, novela proletaria, novela histórica, etc. 

La novela del boom recuperó la amplitud de la tradición literaria. Hizo suyos 

a los padres de la nueva novela, Borges y Carpentier, Onetti y Rulfo. 

Reclamó para sí la gran línea poética ininterrumpida de Hispanoamérica, 

de la lírica náhuatl a los poetas del barroco colonial a los grandes 

contemporáneos, Neruda y Vallejo, Huidobro y Lezama Lima... Le dio a la 

novela rango no sólo de reflejo de la realidad, sino de creadora de más 

realidad... Amplió espectacularmente los recursos técnicos de la narrativa 

latinoamericana; radicó sus efectos sociales en los dominios del lenguaje 

y la imaginación y alentó una extraordinaria individualización de la 

escritura, más allá de la estrechez de los géneros. Por si fuera poco, el 

boom amplió espectacularmente el mercado de la lectura en América 

Latina e internacionalizó la literatura escrita desde México y el Caribe hasta 

Chile y Argentina (FUENTES, 2011, p.291) 
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 Chama atenção o tom eufórico, no qual temos tanto uma apologia da entrada da 

literatura em um mercado globalizado, como uma afirmação de uma suposta maturidade 

intelectual latino-americana alcançada justamente pela geração do Boom e por seus 

precursores meticulosamente escolhidos. Não se trata de negar o mérito e a qualidade 

de algumas obras dos autores associados com maior frequência ao Boom e ao pré-Boom, 

nem de diminuir sua importância e interesse. A retórica de “divisor de águas”, contudo, 

deve ser evitada, porque não apenas ela subestima os autores cujas obras não se 

adequavam aos pressupostos do Boom, como também reescreve a história da literatura 

em um tom evolucionista e autolegitimador. A dicotomia do “compromiso o formalismo”, 

por exemplo, existe inclusive no debate atual sobre literatura, por isso não só não foi 

superada pelo Boom, como também se estabeleceu em diferentes países com as mais 

variadas matizes e complexidades. Recentemente, participando da feira de Frankfurt em 

2012, Milton Hatoum apontou o Brasil como uma das principais “vítimas” do revisionismo 

proporcionado pelo Boom: 

 

Assim como [O Brasil] ficou à margem do boom latino-americano dos anos 

1960, 1970, que na verdade foi hispano-americano – com García Márquez, 

[Julio] Cortázar, [Carlos] Fuentes e não Graciliano Ramos, Clarice 

Lispector, Guimarães Rosa. Acho que a homenagem ao Brasil em 2013 na 

Feira de Frankfurt pode corrigir essa injustiça literária (HATOUM, 2012) 

 

De fato, não obstante autores como João Guimarães Rosa, Dalton Trevisan, 

Clarice Lispector e Graciliano Ramos serem citados nos ensaios de um livro como 

América Latina em sua Literatura, o esforço analítico contido nos textos pouco se deteve 

neles. Outra das injustiças, como foi apontado antes, é a obscuridade, durante duas 

décadas, da carreira de Juan Jose Saer. A visão do escritor argentino a respeito do Boom 

é bastante crítica e pode ser encontrada tanto nos seus ensaios, quanto nas suas 

entrevistas. Em uma passagem pela USP, por exemplo, Saer, após enfatizar o quanto, 
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na sua perspectiva, “literatura latino-americana” seria uma categoria puramente histórica 

e não estética, afirma: 

 

Se determinadas obras [latino-americanas] não fossem escritas conforme 

essa categoria estética, se não entrassem nesse cânone, se não fossem 

histórias orais, primitivas etc., não seriam literatura latino-americana. (...) É 

bastante conhecida a minha opinião sobre o boom, pois os jornalistas 

frequentemente me perguntam por que não coincido com os autores do 

boom. Em relação a Cortázar, por exemplo, dei-me conta de que ela havia 

perdido um pouco o senso da realidade no famoso prólogo que fez para a 

obra de Arlt. É uma coisa infame, que mostra seu desconhecimento de Arlt 

e certa pretensão de apreciá-lo como quem olha de cima. Quanto a Vargas 

Llosa, fui um dos primeiros a dizer que Batismo de fogo era um romance 

escrito para mostrar que há militares maus e militares bons. Creio que a 

filosofia dos autores do boom foi o mercado, que eles perceberam que nos 

Estados Unidos se começava a ver esse tipo de coisa que ia ser, na minha 

opinião, a destruição da literatura latino-americana (SAER, 1997, grifo 

nosso) 

 

No seu livro Alegorias da Derrota, Idelber Avelar aponta o quanto a ideologia do 

Boom procurou, mediante o “gigantismo” da então nova literatura, compensar o 

subdesenvolvimento do nosso continente (AVELAR, p.10). Por conseguinte, tentava 

restabelecer, ou melhor, conciliar, um elemento pré-moderno, aurático, dentro de seu 

próprio projeto modernizador. O Boom historicamente se esvazia no começo dos anos 

70 – Avelar estabelece 11 de setembro de 1973, o dia da queda de Allende, como uma 

data possível – justo quando as ditaduras assumem o papel modernizador que o Boom 

pensava poder assumir (AVELAR, p.11). Não apenas isto: as ditaduras retiram qualquer 

resquício progressista do processo modernizador.  

Quais são os percursos ideológicos de que o Boom lança mão a fim de se legitimar 

e cujo eco pode ser ouvido nas entrelinhas do texto escrito por Carlos Fuentes?  
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a) O estabelecimento de sua própria produção como a realização definitiva da 

literatura na América Latina, tudo feito numa leitura evolucionista na qual o presente 

supera o passado falido;  

b) o estabelecimento de uma genealogia seletiva da produção anterior da América 

Latina que culmina na incorporação da tradição ao cânone estético ocidental;  

c) a repetida associação do rural com o primitivo, pré-artístico, e literariamente 

naturalista;  

d) a combinação de uma retórica adânica com uma vontade edípica na relação 

com a Europa (AVELAR, p.21). 

 A análise de Avelar diz respeito mais a um aspecto político do papel dos escritores 

do Boom enquanto ideólogos e intelectuais públicos – papel não desempenhado com 

exclusividade mediante a ficção -, do que uma leitura das obras literárias produzidas 

pelos autores. Arrugucci Jr tentará estabelecer uma síntese de algumas características 

gerais dos escritores do pré-Boom e do próprio Boom: 

 

As principais facetas da renovação técnica se manifestam na profunda 

mudança do ponto de vista, na desintegração do tempo cronológico 

(muitas vezes acompanhadas de uma nova organização espacial), na 

dissolução da categoria da causalidade como princípio lógico de 

construção do enredo e, na ameaça, às vezes efetivada, de fragmentação 

da personagem. Todos estes aspectos, centrais às poéticas 

contemporâneas da narrativa, representam uma quebra da “ilusão” realista 

(...) rompe-se a ordem cronológica, aprofunda-se a exploração do tempo 

psicológico, mesclando-se passado, presente e futuro, na tentativa de 

captação do fluxo da consciência (ARRIGUCCI, 1973, p.128-129) 

 

 Donald L. Shaw complementa essas características no seu livro The Post-boom in 

Spanish American Fiction: pertencem ao Boom um conjunto de autores que procuraram 



161 
 

 

questionar de maneira radical a função do escritor e a própria forma de representar a 

realidade, criando uma literatura marcada pela experimentação, o não realismo e a busca 

por novas formas de representação (SHAW, 1998, p.5). O rosto desse movimento, de 

acordo com Shaw, divide os críticos. Alguns enfatizam o seu cosmopolitismo, ao passo 

que outros apontam o quanto o Boom se interessou em questões ainda permeadas pela 

preocupação com a identidade latino-americana. A data simbólica estabelecida pelo autor 

diverge daquela proposta por Avelar: o fim do Boom se localizaria em 1975, com a 

publicação do romance Terra nostra, de Carlos Fuentes, por um lado, e Soñé que la nieve 

ardia, de Antonio Skármeta, um dos primeiros nomes da geração seguinte, por outro 

(SHAW, 1998, p.7). Shaw aborda a possibilidade de falarmos de um Pós-Boom, termo 

corretamente evitado por Avelar. No entanto, ambos convergem em direção a uma 

perspectiva de que, após um possível esgotamento de uma geração e de um determinado 

papel ideológico por ela exercida, novos e antigos autores sobem ao palco principal da 

literatura latino-americana.  

Avelar propõe, no contexto específico da sua pesquisa, nomes como os de 

Ricardo Piglia, Tununa Mercado e João Gilberto Noll; Shaw cita, além de Skármeta, 

Isabel Allende, Severo Sarduy e Manuel Puig, bem como o uruguaio Mario Benedetti e o 

argentino David Viñas, escritores contemporâneos ao Boom, mas cuja literatura destoa 

das tendências gerais dos colegas mais famosos. Teríamos, no “Pós-Boom”, segundo 

Shaw (1998, p.50) duas tendências. Uma que se inclinaria mais à narratividade 

tradicional, à tematização aberta do amor, ao retorno ao realismo social e ao testemunho; 

outra, representada por Sarduy, intensamente experimental.  

 

3.3 A obra de Milton Hatoum no contexto da literatura contemporânea brasileira e 

da tradição literária amazônica 

 

 Um apanhado sobre tendências e questões da literatura brasileira contemporânea 

é feito por Helena Bonito Pereira. Em seu artigo “Breves apontamentos para a história 

literária brasileira”, a ensaísta empreende uma síntese de algumas das principais 
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tentativas de sistematização da nossa produção literária recente. O percurso começa 

com Alfredo Bosi e Antonio Candido: para o autor de História Concisa da Literatura, a 

literatura brasileira pós-70 é marcada pela crise na cultura letrada em seu sentido 

tradicional, pela literatura-reportagem, pela continuidade da temática regional (Moacyr 

Scliar, seria o exemplo, embora alinhá-lo apenas nessa temática pode ser hipótese 

aberta a questionamentos) e pela ênfase nas questões da família (na obra de Nélida 

Piñon). Poéticas do absurdo e da sexualidade, como é o caso da obra de João Gilberto 

Noll, assim como o brutalismo de autores como Rubem Fonseca são outros destaques 

da historiografia de Bosi (PEREIRA, 2011, p.35). Candido, por sua vez, identifica, a partir 

de um recorte temporal que se aproxima do de Bosi, uma linha de narrativas tradicionais, 

citando como exemplo a obra de Antonio Callado. Tal vertente se desenvolve ao lado de 

uma literatura “inconformista”, cuja escrita seria “contra a escrita elegante, a convenção 

realista,  lógica narrativa e até mesmo contra a ordem social” (PEREIRA, 2011, p.36). Os 

temas sociais, vinculados à migração, marginalidade e criminalidade permeiam 

intensamente esta nova produção, ainda segundo Candido (PEREIRA, 2011, p.36). 

 O jornalístico, o regional, o engajamento político, o realismo, a vida urbana e a 

sátira são marcas, segundo Malcom Silverman, da ficção produzida entre as décadas de 

60 e 80 (PEREIRA, 2011, p.38). Silviano Santiago, por outro lado, destaca como 

tendência pós-70 uma maior aproximação com a produção hispano-americana, a 

influência da reportagem, do regionalismo e das alegorias políticas (PEREIRA, 2011, 

p.39). Outra importante característica consiste na presença mais acentuada da indústria 

cultural e das novas tecnologias no âmbito da criação literária. Longe de ser uma 

característica preocupante, ou um sinal de decadência do literário, isto pode ser fecundo: 

 

Talvez o aspecto mais interessante da presença da cultura de massa seja 

o conflito entre a adesão a diversas formas de consumo (nem sempre 

massificados, no sentido da perda de qualidade), em especial o do cinema 

e o da música, e a crítica, muitas vezes envolta em velada ironia, com 

respeito a esses mesmos componentes da massificação, que transparece 

nos próprios textos ficcionais. Efeito da invasão tecnológica, a 
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contaminação por outras mídias complica um pouco, mas não inviabiliza a 

criação literária. Pode ter até contribuído para a intensificação de um 

recurso narrativo amplamente empregado nas obras contemporâneas, o 

da fragmentação ou desintegração formal assumida como princípio 

artístico (PEREIRA, 2011, p.41-42) 

 

 A importância das novas tecnologias pode ser sentida, por exemplo, nos textos e 

nos modos de atuação dos escritores reunidos em antologias como as da Geração 90 e 

Geração Zero Zero (PEREIRA, 2011, p.42). Comparando a literatura de ficção produzida 

nos anos 60-80 com a produzida entre os anos 90-00, chega-se à conclusão de que o 

regionalismo, embora transformado, e os dramas urbanos e familiares continuam a 

marcar presença, assim como a importância cada vez crescente de reflexões sobre a 

própria linguagem narrativa e o uso da intertextualidade (PEREIRA, 2011, p.43-45). 

Esgotado também está, afirmam Schollhammer em Ficção brasileira contemporânea 

(2009) e Pellegrini na sua coletânea de ensaios Despropósitos: estudos de ficção 

brasileira contemporânea (2008), os grandes ciclos nacionais na literatura brasileira32: 

“Pode-se dizer, pois, que nesse aspecto, a referida busca da expressão nacional, 

representando o sentido agônico da convivência entre nacional e estrangeiro, já não é 

mais o único caminho da produção da literatura brasileira” (PELLEGRINI, 2008, p.20, 

grifos da autora).  

 Em meio a uma produção tão variada e efervescente, na qual às vezes dezenas 

de autores contemporâneos publicam novos livros a cada mês, Milton Hatoum tem se 

firmado como um dos escritores de maior destaque. Poucos autores brasileiros têm sido 

tão premiados, traduzidos e celebrados quanto Hatoum. Seu primeiro romance, Relato 

de um certo Oriente, foi publicado quando o escritor amazonense tinha 37 anos e logo 

ganhou o Prêmio Jabuti de melhor romance. Formado em arquitetura pela USP, Hatoum 

trabalhou como professor universitário em Manaus, porém o acúmulo de premiações e o 

sucesso dos seus escritos o levaram a deixar a vida acadêmica e se dedicar apenas à 

                                                             
32 Pode-se afirmar que os últimos escritores brasileiros de peso e considerável popularidade cuja obra possuía uma 
compromisso sistemático com o nacional foram Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro, falecidos em Julho deste 
ano.  
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carreira de escritor. Acumulou, desde 1989, postos como professor-visitante ou escritor-

residente em importantes universidades e os seus três primeiros romances receberam 

algumas das mais importantes premiações brasileiras: além do Jabuti, o Portugal 

Telecom, o APCA, o Prêmio Bravo!. Em 2008, foi agraciado com a Ordem do Mérito 

Cultural pelo Ministério da Cultura. Sua carreira pode ser tomada como um bom estudo 

de caso da profissionalização crescente do mercado editorial brasileiro, bem como da 

profissão do escritor33, profissionalização, contudo, que não acontece de maneira 

uniforme para todos os autores.  

 Hatoum é um dos autores em destaque no panorama feito por Schollhammer  

(2009). O livro do professor da PUC-Rio se propõe justamente a mapear aspectos e 

vozes mais relevantes da produção recente; neste sentido, a inclusão do amazonense e 

as páginas dedicas à sua obra são um bom exemplo do quanto a crítica brasileira, seja 

acadêmica, ou não, tem dado destaque ao autor de Cinzas do Norte. Segundo 

Schollhammer, o seu sucesso poderia ser explicado pela forte legitimação acadêmica 

que livros como Dois irmãos ou Relato de um certo Oriente obtiveram em meio ao 

contexto universitário. A obra de Hatoum seria marcada por um “certo regionalismo sem 

exageros folclóricos e o interesse culturalista na diversidade brasileira que, nas últimas 

décadas, substituiu a temática nacional” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.87). Relacionando 

Hatoum com os autores Márcio Souza (no caso de um suposto “regionalismo 

amazonense”), Raduan Nassar e Salim Miguel (neste caso, a relação ocorre as temáticas 

em comum do memorialismo familiar e da imigração árabe), é destacada a importância 

do papel desempenhado pela universidade na consagração do autor. Tal reconhecimento 

é contraposto, na citação abaixo, a autores como Moacyr Scliar, Samuel Rawet e Nélida 

Piñon, cujas obras tematizam a imigração: 

 

Para nenhum desses autores, entretanto, o reconhecimento tem sido tão 

unânime quanto no caso de Milton Hatoum, o que também se explica pela 

coincidência com o interesse que a crítica acadêmica especializada 

                                                             
33 Para mais informações a respeito da relação entre o escritor brasileiro contemporâneo e o mercado editorial, ver 
AGUIAR (2010).  
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começou a ter na abordagem dos estudos culturais (SCHOLLHAMMER, 

2009, p.88) 

 

 Sua avaliação final a respeito da obra de Hatoum é menos favorável do que a 

delegada a outros autores também estudados no livro, como o mineiro Luiz Ruffato, por 

exemplo. Em sua crítica, a obra de Hatoum parece se justificar apenas por elementos 

extra-literários; o escritor amazonense estaria em sintonia com um certo espírito do tempo 

contemporâneo e seria essa a causa da recepção de seu trabalho. Estudos Culturais, no 

âmbito estritamente universitário, e hibridismos, num contexto sociológico, seriam as 

vigas de sustentação do seu projeto literário, cujos possíveis limites são traçados pelo 

crítico: 

 

Poderia ser um resumo do projeto literário de Hatoum sua vontade 

narradora, que se propõe como antídoto moral ao esvaziamento 

contemporâneo de sentido, carregando uma certa nostalgia reativa, uma 

certa falta de humor, que talvez o impeça de ser aquele grande fabulador 

que Jorge Amado foi, em alguns livros, cuja potência possa liberar a ficção 

de um compromisso moral com o entendimento do passado e apontar para 

o futuro, para a liberação de uma certa vontade de viver plenamente 

(SCHOLLHAMMER, 2009, P.92) 

 

 Parece-nos um pouco apressado resumir o projeto literário de Hatoum a uma 

“vontade narradora”. Da mesma forma, as imediatas relações de causa e consequência 

entre Estudos Culturais e recepção de sua obra nos soam redutoras, bem como a relação 

direta estabelecida com o regionalismo brasileiro, ou, mais especificamente, 

amazonense. “Explicar” um “sucesso” tem sido uma constante na recepção que temos 

levantado da obra de Hatoum e pode dizer mais dos valores pelos quais se guia parcela 

da nossa crítica literária, do que a respeito da obra estudada . Da mesma forma, “Tema” 

– o Norte, o Oriente – e “Narrar”, palavras-chave extraídas da cadeia de argumentos 
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levantada por Schollhammer, são outros momentos-chave da recepção crítica do escritor 

amazonense, como veremos em detalhes a seguir.  

 Concordamos mais com a relação feita pelo crítico entre a obra de Hatoum e os 

autores do Boom. Parece de fato haver uma conjunção entre experimentação formal – 

pensemos em Relato de um certo Oriente – e um projeto de dar conta de um vasto 

panorama de formação e aprofundamento de reflexões a respeito de um espaço social 

(e aqui reside a possível utilidade do termo “épico”): 

 

Poderíamos ver em Hatoum um descendente tardio dessa família literária, 

principalmente na vontade épica de construir uma boa narrativa, sem abrir 

mão de estruturas complexas, e pelo perspectivismo que multiplica olhares 

e vozes, enriquecendo as possibilidades de leitura. (...) Sem recorrer aos 

excessos descritivos que também marcaram parte dos narradores do boom 

latino-americano, Hatoum consegue absorver em sua ficção o espaço 

amazonense e relatar seus costumes, sem cair num exotismo hipertrofiado 

e valorizando referências precisas aos fatos históricos 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p.89) 

 

 Contextualizado o seu lugar no panorama geral da nossa literatura 

contemporânea, cabe perguntar: como Milton Hatoum se relaciona com a escrita sobre a 

região amazônica? Poderíamos dizer que o nascimento da moderna expressão literária 

sobre a Amazônia pode ser encontrado no conjunto de escritos dedicados por Euclides 

da Cunha à região e reunidos em Terra sem história. O título é revelador. O autor de Os 

sertões consolida uma série de interpretações que não só marcaram o modo como o 

espaço amazônico seria interpretado, como exigiram dos escritores das gerações 

seguintes, Hatoum entre eles, sempre uma tomada de posição em relação ao 

previamente fixado. O espaço amazônico, em Euclides, se revela áspero, ameaçador, 

incompleto; gigante e brutal. Em “Impressões gerais”, por exemplo: 
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Ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalteia geralmente, 

diante do Amazonas, no desembocar do dédalo florido do Tajapuru, aberto 

em cheio para o grande rio, é antes um desapontamento. (...) ao 

defrontarmos o Amazonas real, vemo-lo inferior à imagem subjetiva há 

longo tempo prefigurada. (...) É, sem dúvida, o maior quadro da terra; 

porém chatamente rebatido num plano horizontal que mal alevantavam de 

uma banda, à feição de restos de uma enorme moldura que se quebrou 

(CUNHA, 1999, p.1) 

 

 “Ao revés da admiração ou do entusiasmo”: após o inevitável impacto do sublime, 

a contemplação do espaço amazônico nos levaria, de acordo com Euclides da Cunha, a 

uma espécie de distância irônica, causada pela sua suposta incompletude e alijamento 

da historicidade. Os poetas e os naturalistas não lhe fizeram justiça; pelo contrário, a 

justiça, no caso, teria sido a não idealização. O homem é “ainda um intruso impertinente. 

Chegou sem ser esperado nem querido – quando a natureza ainda estava arrumando o 

seu mais vasto e luxuoso salão” (CUNHA, 1999, p.2). O homem a habitar a “fauna 

singular e monstruosa” é certamente o colonizador, o explorador e a massa trabalhadora 

pobre, cujas condições de trabalho Euclides tão bem denunciou; a “ausência de história”, 

o senso de que um grande vazio constituiria a região amazônica, excluem, é certo, as 

populações nativas. A Amazônia seria tão um Deserto quanto o Pampa, cuja sangrenta 

guerra de ocupação foi justamente chamada, pelos argentinos, de Conquista do Deserto. 

Deserto e ausência de historicidade são, como aponta Slater (2002, p.192), marcas de 

uma visão eurocêntrica, na qual a civilização só nasce da transformação de “terras” em 

“territórios”.  

 Ao lermos o conto “Micrômegas”, de Voltaire, fizemos uma breve reflexão sobre a 

ideia do Gigante enquanto metáfora literária, através da teorização de Susan Stewart. 

Candace Slater interpreta os escritos amazônicos de Euclides da Cunha em um sentido 

parecido. Ele é o grande responsável por consolidar em nossas letras a Amazônia como 

um personagem Gigante e Metamorfo: 
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The first, giganticizing strand in Euclides’ essays found expression in 

images of a “barbarous land” whose sheer size repelled attempts at 

civilization. The logical extension of this vision was the sort of forcible 

incorporation of a long-marginal Amazon into a modernizing nation, evident 

in the official colonization schemes of the 1960s and 1970s. The second, 

shape-shifting strand encourage a vision of an Amazon that moved in from 

the margins to become the creative center of a defiantly autonomous Brazil. 

This vision’s logical extension was a collaboration – as yet unrealized – 

between human beings and nature in a nation that would stop emulating 

foreing models in order to explore the riches that lay within. In this vision, 

the Amazon emerged not only as a realm of nature, but as a human creation 

in wich social and economic forces exercized a power as formidable as that 

of a raging river or a blazing sun34 (SLATER, 2002, p.191). 

 

 Além do gigantismo e da metamorfose, de que outras maneiras a região 

amazônica tem sido representada nas manifestações literárias em prosa? Segundo o 

próprio Hatoum, os traços do localismo, do regionalismo e mesmo do racismo podem ser 

apontados como características importantes da literatura “amazônica”: 

 

Revista de História: Qual é a sua relação com a tradição dos autores 

amazonenses?  

 

                                                             
34 “No primeiro caso, a vertente gigantificadora nos ensaios de Euclides encontra expressão nas imagens de uma 
"terra bárbara" cujo enorme tamanho repeliria tentativas civilizatórias. A extensão lógica da extensão dessa visião 
foi uma espécie de incorporação forçada da por tanto tempo marginal Amazônia em uma nação em vias de 
modernização, fato evidente nos projetos oficiais de colonização das décadas de 1960 e 1970. No segundo caso, a 
vertente metamorfa encoraja uma visão de uma Amazônia que se deslocou das margens a fim de se tornar o 
centro criativo de um Brasil ousadamente autônomo. A extensão lógica dessa visão consistia na colaboração - até o 
presente momento não realizada - entre seres humanos e natureza em uma nação que precisaria parar de emular 
modelos estrangeiros na exploração de suas próprias riquezas interiores. Segundo tal visão, a Amazônia surge não 
apenas como o reino da natureza mas enquanto uma criação humana na qual forças econômicas e sociais 
desempenhariam um poder tão formidável quanto um rio furioso ou um sol escaldante”. 
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Milton Hatoum: Nenhuma. Não apenas os amazonenses, como também os 

que escreveram sobre o Amazonas, como o Euclides da Cunha ou o 

próprio Ferreira de Castro. A selva é um romance com muitos problemas, 

inclusive de racismo. Não gosto dessa literatura regionalista amazonense, 

paraense. Quero distância dela. (HATOUM, 2009) 

 

 As afirmações de Hatoum poderiam ser tomadas apenas como uma maneira de 

defender sua obra, ou seja, de exaltar a si mesmo enfatizando a própria excepcionalidade 

e distância do regionalismo. No entanto, o cotejo com outras perspectivas a respeito da 

literatura produzida na e sobre a região nos leva a concordar tanto com o afastamento 

da obra de Hatoum em relação ao cânone amazonense que o precede, quanto ao fato 

de que a produção anterior foi bastante marcada pelo localismo e o regionalismo estreito.  

 O panorama realizado por Allison Leão (2011) no seu livro Amazonas: natureza e 

ficção é iluminador. Se para Euclides da Cunha a ideia de natureza foi um dos principais 

dados a se levar em conta a fim de escrever sobre o espaço social amazônico, a hipótese 

do estudo de Leão diz respeito justamente a isto, o de mapear e averiguar a importância 

do tópico da Natureza na produção ficcional sobre a região em estudo. Os escritores, e 

Hatoum não deve ser excluído dessa perspectiva, embora não seja estudado por Leão 

no livro citado, ao escreverem sobre a Amazônia se sentem compelidos a de alguma 

forma responderem ao tópico da Natureza.  

Na maior parte do século XX, pode ser encontrado nos escritos sobre a Amazônia 

uma forte tendência ao geografismo, presente na obra de Alberto Rangel35 (com o livro 

de contos Inferno Verde), considerado, junto com Euclides, um dos “pais” da moderna 

literatura sobre a região. Exotismo e o enfoque na representação da natureza, 

representação que deveria ser a mais “fiel” possível, tudo embalado com uma escrita 

hiperbólica cujo próprio estilo deveria simular a natureza da região, são as principais 

características desta vertente (LEÃO, 2011, p.55). É uma literatura cujo fundo didático 

                                                             
35 Leão (2011, p.55) aponta o quanto o prefácio ao livro de Rangel, escrito por Euclides da Cunha, foi tão ou mais 
importante do que o livro no estabelecimento de uma dicção e temática que pudessem dar conta de uma literatura 
e/ou ensaísmo sobre a Amazônia. 
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está mais ou menos disfarçado: “Além do caráter pedagógico que há na preparação para 

a moral de cada conto, narrar a natureza pode também significar uma tentativa de 

aproximação, de reconhecimento de uma realidade desconhecida” (LEÃO, 2011, p.57). 

O desconhecimento, neste caso, é dos leitores vivendo nas cidades. Aliado à proposta 

de apresentação de uma terra para muitos desconhecida, está uma procura de respostas 

a um projeto modernizador: assim como Euclides, Rangel tenta dar conta dos embates 

entre esse projeto e a realidade que observa. Seus contos, de certa, maneira, procuram 

abrir portas para que a ocupação modernizadora aconteça (LEÃO, 2011, p.60-61).  

O peso do determinismo e do naturalismo se faz sentir não apenas em Euclides 

da Cunha e Rangel, mas também na obra de outro escritor destacado por Leão, Ferreira 

de Castro, autor do romance A selva. Se “a principal ideia de natureza que recheia os 

contos de Rangel é a da natureza misteriosa, que assombra e fascina o visitante” (LEÃO, 

2011, p.109), no caso de Ferreira de Castro “testemunhamos um progressivo 

deslocamento do olhar narrativo, da natureza para o homem, especialmente para as 

relações sociais entre esses homens” (LEÃO, 2011, p.110). A presença da floresta 

continua esmagadora, porém, e tanto o determinismo, quanto a utilização da Natureza 

enquanto tópico central do “escrever sobre a Amazônia”, se mantêm. Além do mais, os 

dois autores convergem – e podemos incluir o próprio Euclides da Cunha – na tendência 

a representar a região amazônica como um lugar da violência, da perdição, do 

esmagamento dos indivíduos. De locus amoenus, passamos ao tópico do locus 

horrendus: o título Inferno Verde resume bem uma vertente de leitura da Amazônia e ela 

casa com a região interpretada como um Gigante. Desta maneira, os três autores também 

convergem numa tentativa de estabelecer uma linguagem cujo cerne seria a simulação 

do grandioso da Natureza (LEÃO, 2011, p.110-111).  

A hipérbole estilística, bacharelesca, e o compromisso com o localismo teriam 

impedido uma produção ficional mais intensa e relevante até meados da década de 1950, 

quando surge o Clube da Madrugada e é lançado, em 1960, o livro Histórias do 

submundo, do amazonense Arthur Engrácio, escritor vinculado ao movimento36 (LEÃO, 

                                                             
36 Não faz parte do escopo da nossa pesquisa desenvolver uma discussão a respeito do Clube da Madrugada. Para 
saber mais, ver o capítulo “O mundo nos submundos da obra de Arthur Engrácio”, especialmente a partir da página 
130 (LEÃO, 2011, p.127). 
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2011, p.99; p.144-145). Se a ênfase, no ensaísmo e ficção anteriores, recaía sobre a 

natureza, Engrácio procurará justamente o caminho oposto, consolidando outra vertente 

da escrita da Amazônia: a de superar a Natureza enquanto temática, frisando as relações 

sociais e de produção nas quais seus personagens se envolvem. Não obstante, “a 

natureza espreita os personagens, observa-os a partir das sombras e, algumas vezes, 

entra em cena decisivamente” (LEÃO, 2011, p.137). Além de manter-se presente, a 

natureza é instrumentada a desempenhar um papel moral (LEÃO, 2011, p.155).  

A necessidade de apresentação da região, a denúncia social e o papel moral 

empurram a literatura sobre a Amazônia para um papel de forte sabor sociológico, no 

entanto autores como Astrid Cabral, Márcio Souza ou Erasmo Linhares passam a 

apresentar outras perspectivas, nas quais o determinismo e um enfoque muito estreito 

na ideia de uma natureza agressiva e onipresente passam a ser questionados. O 

fantástico, o humor e uma perspectiva histórica mais ampla ajudam a diversificar essa 

produção (LEÃO, 2011, p.199, p.210). Da mesma forma, a retórica hiperbólica é 

abandonada pelos autores, abandono iniciado justamente pela ficção de Engrácio.  

 

3.4 A obra de Juan José Saer no contexto da literatura contemporânea argentina e 

da tradição literária do Río de la Plata 

 

 E no caso Argentino?  

 Tanto Hatoum, quanto Saer, procuram inserir nas suas tradições literárias um 

senso de lugar vinculado às regiões nas quais cresceram e viveram nas primeiras 

décadas de suas vidas. Ambos assumem um ponto de partida considerado periférico nas 

suas respectivas literaturas – periferia que de algum modo é uma função política da 

subalternidade que as regiões santafesina e amazônica ocupam na geopolítica dos seus 

países -, propondo-se ao desafio de produzir uma literatura permeada por uma 

espacialidade, porém não condicionada por ela.  
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 O ponto de partida de Saer seria o exato equivalente daquele assumido por 

Hatoum? Afirmar um “sim” resultaria impreciso, porque não obstante Saer escreva sobre 

Santa Fé e seus arredores, tendo também ali iniciado sua carreira antes do exílio 

voluntário na França, sua literatura é relacionada ao contexto geral da cultura rio 

pratense, cuja centralidade nas letras hispano-americanas é considerável. Se o Norte 

brasileiro, sua cultura e literatura, continua até hoje a ser objeto de exotismo e 

desconhecimento de muitos brasileiros e latino-americanos, o mesmo não poderia ser 

dito da cultura do Rio da Prata.  

Trata-se de um espaço social cuja produção literária está no próprio centro da 

literatura argentina. Do mesmo modo que a região amazônica é formada por uma série 

de diferentes países, a cultura pratense atravessa diferentes fronteiras, tendo como 

centros literários duas cidades: Buenos Aires, na Argentina, e Montevideo, no Uruguai. A 

posição de Saer se configura ligeiramente diferente daquela assumida por Hatoum: o 

autor de Nadie Nada Nunca faz parte de um contexto literário central, mas aparece de 

início em uma posição periférica; sua ficção e ensaísmo, por conseguinte, assumem 

sempre as margens do centro. 

 A consciência sobre a própria região e tradições literárias é tão aguda quanto a de 

Hatoum. No ensaio “Tradición y cambio en el Río de La Plata”, um dos seus vários 

ensaios contra as ideias de nacionalismo e regionalismo, Saer enfatiza a importância da 

região platense para a literatura latino-americana. Foi lá, por exemplo, que Rubén Darío 

deu vazão ao primeiro grande momento importante das letras hispano-americanas, o 

Modernismo. Entre os representantes da literatura rioplatense arrolados por Saer, 

encontramos autores fundamentais como Lugones, Macedonio Fernández, Horacio 

Quiroga, Borges e Bioy Casares, Roberto Arlt, Juan L. Ortiz, Cortázar, Onetti, Roa Bastos, 

entre outros (SAER, 1999, p.102). Uma das explicaçãos para a riqueza cultural 

riopratense – e aí reside o seu argumento contra qualquer forma de tradicionalismo 

estreito – é a constante heterogeneidade cultural da região e o fato de historicamente ser 

um lugar de passagem e fronteiras porosas (SAER, 1999, p.104). E parte considerável 

da originalidade dessa literatura residiria na sua propensão, devido às suas 

características culturais peculiares, a renovar o gênero fantástico (SAER, 1999, p.105), 
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como também no modo original como as barreiras entre os diferentes gêneros literários 

foram constantemente superados por seus autores, haja vista as obras de Borges, 

Macedonio Fernández, Cortázar, ou Sarmiento (SAER, 1999, p.108).  

 Saer, além disso, chama atenção para outra característica: “Es frecuente en el Río 

de la Plata la impresión de ocupar, histórica y geográficamente, uno de los últimos lugares 

en la tradición de Occidente” (SAER, 1999, p.104). Mais uma vez, a subalternidade de 

uma condição depende das relações estabelecidas. Saer alude a um tópico frequente na 

interpretação da cultura rioplatense e que será uma pedra fundamental na criação das 

espacialidades argentinas do Deserto e da Planície. As condições históricas da região a 

tornaram, durante séculos, um lugar menos interessante e central à colonização 

espanhola do que Lima ou a Cidade do Mexico, por exemplo. Ver-se como um Ermo, o 

Lugar do Fim do Mundo, ou a Fronteira do Mundo Civilizado foram e são formas comuns 

de elaborar uma interpretação do seu espaço social. Não obstante a sua centralidade 

nas letras hispano-americanas, a região do Prata possui o aspecto periférico que é a 

marca da própria América Latina em geral; o senso de estar à margem é de alguma forma 

uma ponte possível a ser feita com a região amazônica, embora com a ressalva, como 

antes apontado, para o fato de que a Amazônia possui uma marginalidade ainda mais 

acentuada, no caso específico da geografia política (e literária) brasileira.  

 Se temos em Euclides da Cunha não apenas um dos fundadores da literatura 

moderna brasileira, mas o início de uma moderna tradição de escrita sobre a região 

amazônica, seria possível traçar um paralelo com a obra de Domingos Sarmiento, 

paralelo realizado pela crítica brasileira ao longo das últimas décadas (HARDMAN, 2010, 

p.473). Um livro como Facundo contém uma série de representações fundacionais 

pertinentes à nossa discussão. Se a Amazônia encontrou em Euclides da Cunha um 

consolidador do seu aspecto “bárbaro”, “gigantesco”, “metaformo”, Domingos Sarmiento 

desempenha importância semelhante na construção das ideias de deserto, planície, 

abandono, fronteira, vazio, tão vinculadas a uma espacialidade argentina que não esteja 

nos grandes centros urbanos como Buenos Aires. Por exemplo, podemos ler: 
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A imensa extensão de país que está em seus extremos é inteiramente 

despovoada, e possui rios navegáveis jamais sulcados por nenhuma frágil 

canoa. O mal que aflige a República Argentina é a extensão: o deserto a 

rodeia por todos os lados e se insinua por suas entranhas (...) Ao sul e ao 

norte, espreitam os selvagens, que aguardam as noites de lua para cair, 

feito um bando de hienas, sobre os rebanhos que pastam nos campos e 

sobre as povoações indefesas (SARMIENTO, 2010, p.68)  

  

 A mesma gigantificação e um Vazio que, de alguma forma, se assemelha à 

Amazônia de Euclides da Cunha, embora essa esteja paradoxalmente esvaziada 

justamente pelo acúmulo de incompletudes. A mesma ausência de historicidade e o 

senso de ameaça: o Deserto está nas “entranhas” e precisa ser conquistado e 

transformado em território através de um plano de modernização. Caberá à literatura a 

conquista simbólica do seu território, também; e aos escritores, enquanto intelectuais 

públicos, o proeminente papel de ideólogos e construtores de suas respectivas nações.  

 Axel Gasquet no livro Los escritores argentinos de París, confirma aquelas ideias 

apresentadas por Saer: o sentimento de “abandono” e “orfandade” da cultura pratense 

teriam raízes históricas na posição marginal ocupada pela região durante a colonização 

espanhola (GASQUET, 2007, p.19): “Desde el inicio, el vértigo producido por semejante 

vacío se convertirá em una constante en la literatura argentina”. O crítico chega a falar 

de uma “cultura del colono del confin” (GASQUET, 2007, p.20). A crescente interiorização 

e ocupação de territórios na Argentina, ao longo do século XIX, com suas batalhas 

genocidas contra a população indígena e guerras fratricidas no contexto pós-

independência, formam parte da tópica conhecida como Conquista do Deserto, cujos 

desdobramentos continuam ecoando na literatura contemporânea do país:  

 

Pero podemos arriesgar que el proceso de conquista simbólica del desierto 

y la frontera interna, en gran medida no ha terminado. Creemos vivo en 

muchos escritores argentinos acutales el deseo de apropriarse de un 

espacio simbólico, heredero y continuador de ese antiquo espacio de 
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frontera. Se trata de una dimensión imaginaria. Pocos tópicos 

fundacionales de la literatura argentina son de actualidad y corresponden 

a una realidad concreta; sin embargo, en gran medida siguen alimentando 

el imaginario argentino. Simbólicamente, la ocupación del desierto y la 

noción de frontera se encuentran aún vigentes (GASQUET, 2007, p.102) 

 

Tal hipótese seria adequada ao entendimento da obra de Saer? O processo 

formador da nação e a Conquista do Deserto serão tema de ao menos dois romances: 

As nuvens e A ocasião. Vazio, deserto e fronteira, contudo, podem estar entranhados de 

uma maneira menos evidente em sua prosa. Pode ser o caso do conto “La tardecita”, 

cuja leitura realizamos: como não pensar que há um senso de Deserto e Fronteira na 

epifania vivida pelo jovem Barco? Gasquet (2007, p.278, grifo nosso), aliás, formula a 

hipótese, de que o universo narrativo saeriano é desde o início o “de la ciudad [Santa Fé] 

y del desierto que la rodea”.  

 Outra questão, cuja resposta foge ao escopo da nossa pesquisa: até que ponto os 

tópicos do Deserto, da Fronteira e da Extensão teriam ajudado a forjar uma vertente da 

literatura pratense que, segundo Gasquet, é marcada pelo idealismo e pela especulação 

metafísica (GASQUET, 2007, p.134)? Macedonio Fernández seria o primeiro grande 

nome de uma trilha seguida por Borges e pelo próprio Saer, marcada por uma forte 

desconfiança a respeito do naturalismo e do nacionalismo, bem como pela presença do 

fantástico. Autores do perfil de Macedonio e a presença de diferentes expressões das 

vanguardas (GASQUET, 2007, p136) fizeram com que a região pratense historicamente 

fosse, no específico tópico da qualidade da produção literária escrita, mais efervescente 

e cosmopolita do que a região amazônica brasileira, especialmente durante a primeira 

metade do século XX. 

 Se Hatoum ocupa, como foi visto, uma importância crescente no contexto literário 

brasileiro, a importância da obra de Saer adquiriu estatura semelhante? Certamente e 

poderíamos dizer que Saer ocupa hoje uma posição ainda mais canônica do que a 

ocupada pelo autor de Cinzas do Norte. No entanto, a interessante história da recepção 

da sua obra e consequente legitimação contém muito mais percalços. Ao contrário de 
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Hatoum, cujo trabalho foi acolhido em sua estreia, Saer escrevia desde a época do Boom, 

mas amargou um quase anonimato de praticamente duas décadas, até sua obra ser 

redescoberta na década de 80. Um depoimento de ninguém menos do que o próprio 

Milton Hatoum pode nos dar uma ideia do esquecimento, por um lado, e da surpresa da 

descoberta de sua obra, por outro, quando pela primeira vez nos deparamos com ela: 

 

No fim, deixei de lado essa busca insana de paternidade e influências, para 

pensar que, depois de muito tempo e de tantos livros, Juan José Saer era 

ele mesmo: um escritor deslocado, quase ilhado em seu exílio voluntário, 

esquivo e mesmo irredutível às pressões do mercado, mas perseguidor 

implacável de um estilo próprio e de um universo ficcional que justificam a 

razão mesma de escrever e publicar (HATOUM, 2010, p.807) 

 

 Hatoum, no mesmo depoimento, confessa ter conhecido a obra do autor por 

acaso, ainda quando o amazonense morava na França, nos anos 80, justamente no 

momento no qual a obra de Saer passava a ter um maior reconhecimento.  

O que acontecia na Argentina quando Saer começa a publicar? Sua estreia em 

livro acontece com En la zona, publicado em 1960 quando o autor tinha 23 anos. No livro 

Panorama de la literatura argentina contemporánea (MARSIMIAN & GROSSO, 2009, 

p.31), Rodolpho Walsh, Manuel Puig e Cortázar são apontados como referências daquele 

momento, cuja literatura de maior destaque foi marcada pelo experimentalismo, pelo pop 

e pela interseção entre jornalismo e literatura.  

No anos 70, autores como Daniel Moyano empreendem uma retomada do 

regioalismo, ao passo que escritores como Luis Gusmán, Germán Leopoldo García, 

Osvaldo Lamborghini e Enrique Medina escrevem obras marcadas por uma intensa 

exploração do experimentalismo, do popular, da autobiografia e da sexualidade 

(MARSIMIAN & GROSSO, 2009, p.69). O nome de Saer, neste período, passa a ecoar 

um pouco mais, junto com Antonio di Benedetto; surgem com destaque Ricardo Piglia e 

Cesar Aira (MARSIMIAN & GROSSO, 2009, p.74). A aproximação crítica com a história, 
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muitas vezes empreendendo uma construção metaficcional dos pressupostos clássicos 

do romance histórico, marca algumas das obras mais significativas desta década 

(MARSIMIAN & GROSSO, 2009, p.74). 

 Segundo Matina López Casanova (2008), retomando ideias de Silvia Saítta, 

Beatriz Sarlo e José Luis Diego, a produção argentina pós-anos 80 pode ser dividida em 

três etapas. Na primeira, houve uma consolidação da posição de Jorge Luis Borges no 

centro canônico da literatura do país, acompanhada da crescente importância de Ricardo 

Piglia, Cesar Aira e Juan Jose Saer; recupera-se a importância de Macedonio Fernandéz 

e Roberto Arlt, ao passo que Julio Cortázar vai descrescendo de prestígio e importância, 

ao menos entre os críticos37 (CASANOVA, 2008, p.10-11). Em um segundo momento, no 

meio dos anos 80, surge uma dicotomia entre uma geração de jovens experimentalistas, 

reunidos em torno da Revista Sur, e uma outra geração, também de jovens autores, mais 

vinculados a uma forma de narrar tradicional e chancelados por empresas como a 

Editorial Planeta. Saer é apontado como referência do primeiro grupo, que também 

aponta como precursores Cesar Aira e Marcelo Cohen38; do grupo dos “narradores”, os 

patronos seriam os escritores Alberto Soriano e Alberto Laiseca39 (CASANOVA, 2008, 

p.12). Por fim, um terceiro momento se inicia a partir dos anos 90, da prosa 

contemporânea abraça a estética do McOndo, liderada pelo escritor chileno Alberto 

Fuguet, colocada pela ensaísta como um sintoma de “bestsellerização”, o que nos soa 

altamente questionável, dada a relação irônica estabelecida pelo Mcondo com o próprio 

universo do consumo. Há, por fim, um retorno ao realismo mais tradicional, bem como 

uma intensa retomada da ditadura militar enquanto tema para a ficção40 (CASANOVA, 

2008, p.13-14). 

 Para além da visão do conjunto, importa perceber a centralidade de Saer não 

apenas para a crítica, como para muitos escritores das gerações mais recentes. Martín 

                                                             
37 O ponto de convergência desta consolidação teria sido a hoje exinta revista Punto de Vista. 
38 O grupo dos experimentalistas seria formado, entre outros, por Sergio Chejfec, Matilde Sanchéz e Alan Pauls. 
39 Os “narradores”, por outro lado, seriam Rodrigo Fresán, Marcelo Figueras, entre outros. 
40 Os “Mcondizados” seriam os autores Rodrigo Fresán, Juan Forn, Martín Rejtman; autores contemporâneos de 
alguma forma lidando com a ditadura e realizando suas obras em um registro mais tradicional, embora não 
necessariamente comercial ou pop, seriam Luis Gusman, Paula Varsavsky, Carlos Gamerro, Martín Pietro, Sergio 
Chejfec, Fogwill, Martín Kohan.   
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Kohan (2010, p.811), por exemplo, afirma: “Buena parte de lo mejor que se há escrito em 

la Argentina después de Saer, se há escrito también a partir de Saer”. Por que houve, 

então, um silêncio tão longo a respeito de sua obra? Muitas hipóteses podem ser 

apontadas. Sergio Chejfec (2010, p.802) salienta o quanto os primeiros livros de Saer 

foram inicialmente lidos em uma clave redutora: “al comienzo de los años sesenta, pocos 

proponían sobre Saer outra cosa que una muestra más estilizada y moderna de la 

habitual representación provinciana y semi rural”.  

Beatriz Sarlo atribui o silêncio a respeito de sua obra ao fato de que ela não 

apresenta os típicos clichês sobre o que deveria ser uma literatura “latino-americana”. 

Sua penetração nos Estados Unidos, por exemplo, importante centro de legitimação de 

um escritor no mercado editorial global, teria sido prejudicada por causa disso. Sarlo 

acrescenta, ainda, dificuldades editoriais e de circulação. A primeira edição de Nadie 

Nada Nunca é um exemplo, pois saiu por uma editora mexicana, teve pouca circulação 

na Argentina e foi eclipsada pelo lançamento, no mesmo ano, do romance Respiração 

Artificial, de Ricardo Piglia. A posição antagônica de Saer no caso da ditadura militar 

também teria prejudicado sua recepção inicial por setores consideráveis da imprensa 

argentina da época (SARLO, 2007, p.312).  

Uma das primeiras e mais importantes estudiosas de Saer, María Teresa 

Gramuglio (2010, p.843), destaca o quanto os primeiros contos de Saer destoavam do 

forte compromisso moral e realista de parte da literatura dos anos 60. Ter publicado, 

vivido e escolhido o espaço santafesino teria gerado, como apontou Chejfec, um 

preconceito crítico cuja repercussão demorou a se dissipar, tachando a sua obra de 

regionalista (GRAMUGLIO, 2010, p.844). Além disso, logo ficou claro o quanto a obra de 

Borges era uma referência para Saer e isto, ainda nos anos 60, não era considerado de 

bom tom diante do contexto político do momento e das polêmicas com as quais a figura 

de Borges estava cercada. Os contos e romances de Saer desde o começo de sua 

carreira foram na contramão de tendências hegemônicas das décadas de 60 e 70, se 

afastando do subjetivismo e do telurismo, por exemplo (GRAMUGLIO, 2010, p.860); por 

conseguinte, dissipada estava qualquer vinculação com o Boom e desta maneira sua 

obra ficou ao largo da atenção midiática dada a certos autores da América Latina. 
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Como acontece o ponto de virada na sua recepção? Da mesma maneira que 

ocorreu com Hatoum, a crítica universitária e as premiações literárias foram 

determinantes. No artigo “El largo camino del ‘silencio’ al ‘consenso’: la recepción de Saer 

en la Argentina (1964-1987)”, Miguel Dalmaroni afirma que o grupo de leitores de Saer 

seria composto de pequenos grupos, especialmente ligados ao contexto universitário, em 

Rosario, Santa Fé e Buenos Aires. Aos poucos, revistas criadas e/ou constituídas por 

acadêmicos, como Los Libros e sua sucessora espiritual, a influente Punto de Vista, se 

convertem em importantes agentes do processo de consagração de sua obra: 

 

Por otra parte, Los Libros aparece como el eslabón que, a través de la 

colaboración de Gramuglio sobre Cicatrices, conecta las lecturas 

tempranas de los rosarinos con la minoría que estaba haciendo lo proprio 

en Buenos Aires, centro del campo intelectual argentino; en esa minoría se 

contabam además alguns de quienes en 1984, junto con Gramuglio, 

pasarían de esas formaciones al espacio de la institución universitaria 

recuperada por el retorno de la legalid democrática, y propiciarían allí, 

como veremos, una nueva fase de crecimiento del lectorado de Saer 

(DALMARONI, 2010, p.628) 

 

 Intelectuais como Betriz Sarlo, Josefina Ludmer ou Nicolás Rosa incluíam com 

frequência a obra de Saer em seus grupos de estudos, alguns clandestinos, durante a 

ditadura e após a volta da democracia, ajudando a divulgar a sua obra para toda uma 

nova geração de leitores, pesquisadores e futuros professores (DALMARONI, 2010, 

p.639); seus livros passam a ser incluídos, muitas vezes por influência de acadêmicos, 

em coleções de boa circulação na Argentina; além disso, sua presença cada vez maior 

na Punto de Vista o legitima de tal maneira, que passa a ser um desprestígio intelectual 

manter uma postura de indiferença ou repúdio à sua obra (DALMARONI, 2010, p.643). 

Os lançamentos de romances como El entenado e Glosa são feitos em uma estrutura 

editorial sólida e as obras geram debates nacionais contra ou a favor, ajudando a 

repercutir o seu nome. 
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Assim como o Prêmio Jabuti para Relato de um Certo Oriente foi fundamental à 

carreira de Hatoum, dois prêmios influentes firmaram de vez a obra de Saer, angariando 

atenção midiática e prestígio. Primeiro, o prêmio Boris Vian, concedido ao romance Nadie 

Nada Nunca em 1982; segundo, o prêmio Nadal, em 1987, para o romance A ocasião. 

Se Schollhammer apontou um ambiente acadêmico e cultural propício à recepção da 

obra de Hatoum, Dalmaroni (2010, p.654-655) faz algo semelhante: a recepção positiva 

da obra de Saer teria se intensificado justo no momento pós-ditatorial argentino, quando 

algumas das características específicas de sua obra, bem como sua imagem de escritor, 

deixam de ser entraves e se transformam em motivo para participar do debate intelectual 

mais amplo da Argentina contemporânea41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Se criticamos Schollhammer pela tendência de procurar méritos apenas extraliterários na recepção de Hatoum, o 
mesmo não pode ser dito no caso de Dalmaroni, cuja pesquisa a todo instante se preocupa em articular qualidades 
textuais específicas com diferentes circunstâncias extratextuais.  
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CAPÍTULO 4 

ESPAÇO NARRATIVO EM CINZAS DO NORTE 

 

 

4.1 A cidade ilhada de Milton Hatoum: uma primeira leitura 

 

 Para iniciar nossa leitura a respeito da obra ficcional de Milton Hatoum, analisada 

e discutida a partir de uma ênfase na categoria narrativa do espaço, tomaremos 

inicialmente dois contos seus, retirados do único livro de narrativas breves publicado até 

agora pelo autor. A cidade ilhada é uma obra que parece sintetizar o percurso ficcional 

de Hatoum até o presente momento. Não é, porém, o seu melhor livro. Os contos 

compilados têm altos e baixos. Quando não vão bem, as narrativas de A cidade ilhada 

nos remetem ao rascunho, contudo não alcançam o vigor de uma poética do inconcluso.  

 A linguagem dos contos segue o mesmo caminho dos romances. O livro se afasta, 

portanto, do experimentalismo que marcou parte do conto brasileiro nos últimos vinte 

anos e que tem nas duas antologias da Geração 90 bons exemplos. Personagens de 

livros anteriores, como Relato de um certo oriente e Cinzas do norte, reaparecem junto 

com temas abordados nos romances já publicados e sobre os quais pensaremos nas 

próximas páginas: a casa enquanto espaço da memória e do esquecimento, as 

evocações da adolescência, a crítica ao processo de modernização conservadora, as 

reflexões sobre linguagem, a presença das culturas árabe e indígena, entre outros que 

poderiam ser elencados. 

 A região amazônica e a cidade de Manaus são os lugares privilegiados em A 

cidade ilhada, em cujas narrativas encontraremos metáforas tanto sobre a linguagem e a 

dimensão transcendente da experiência humana, quanto acompanharemos tensões 

sociais e culturais.  

 O processo de descentramento e desterritorialização, por exemplo, é um dos 

temas do conto “Bárbara no inverno”, no qual a perda do lugar de origem tensiona o 
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conflito amoroso; em “A ninfa do teatro Amazonas”, o espaço fechado de um teatro se 

transformará em um local de memória que guarda as lembranças, ou os delírios?, do 

protagonista; no curioso “Manaus, Bombaim, Palo Alto”, o espaço também fechado da 

sala realçará o desconforto interior vivido pelo protagonista e será nas “Varandas de Eva”, 

lugar de safadezas patriarcais, que os personagens do conto de abertura do livro iniciarão 

sua vida sexual. Podemos afirmar que as casas, o rio, a cidade, a floresta, em suma, 

todos os lugares presentes nas histórias de A cidade ilhada extrapolam a mera função 

“descritiva” que o senso comum associou a esta categoria narrativa. Além disso, como 

veremos, estes espaços tem sido retomados quase à exaustão por Hatoum. 

 Leiamos, deste modo, com mais atenção dois contos do livro. Como foi dito, não 

somente os dois textos nos apresentam à discussão a respeito da obra do autor de Dois 

irmãos, como se revelam como os mais bem resolvidos em relação ao conjunto de contos 

reuniados na Cidade ilhada.  

 Em um “Oriental na vastidão”, o espaço mais marcante é o rio Negro. Harald 

Weinrich (2001, p.24) aponta o rio como uma das metáforas do esquecimento. Lete é 

nome que os gregos davam ao rio cujas águas, se bebidas, proporcionariam às almas o 

esquecimento necessário para que pudessem renascer em outra vida. De que maneira 

esse motivo muito antigo é retomado por Hatoum? Podemos dividir "Um oriental na 

vastidão" em três partes bem definidas. Na primeira, a narradora da história, 

pesquisadora do Departamento de Cooperação Científica da Universidade do Amazonas, 

nos apresenta Kazuki Kurokawa, biólogo japonês especializado nos ecossistemas de 

água doce, que chega à região amazônica com o objetivo de realizar um sonho, o de 

navegar nas águas do rio Negro. Cabe à narradora ciceronear o cientista japonês, um 

senhor de idade. Ao chegar a Manaus, ele entrega a ela um presente. Um estojo, que 

contém uma frase em japonês, misteriosa, mas muito importante para o conto: “No lugar 

desconhecido habita o desejo”, o cientista traduz, com um sotaque lusitano. A mensagem 

antecipa a viagem que os personagens empreenderão logo mais. Em "Um oriental na 

vastidão", uma das formas pelas quais os personagens interagem com o espaço é se 

deslocando através dele. Como o rio e a floresta brasileiros despertaram em Kurokawa o 

desejo pela viagem? A resposta a estes questionamentos é até possível, porém veremos 

que ela só dá de forma silenciosa. Kurokawa não quer perder tempo e pede à narradora 
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que o leve direto ao rio Negro. Explica que, desde muitos anos, enquanto navegava em 

outros rios, alimentou a vontade de conhecer o Negro. Ela percebe, então, que a viagem 

do cientista japonês não tinha motivações científicas ou político-acadêmicas. Entretanto, 

descobrirá que não se trata de uma viagem de turismo.  

 Aqui, temos um dado interessante. Percebe-se uma visão crítica do modo como 

alguns personagens se relacionam com o espaço do Norte na forma de uma visão irônica 

em relação ao turismo. No próprio Cidade ilhada, o conto “Dois poetas da província” 

igualmente comenta, ironicamente, o turismo. Cenas semelhantes poderão ser 

encontradas em seus romances também. Os personagens de "Um oriental na vastidão" 

afirmam: “Tive a impressão de que ele sabia mais coisas do que eu, mais do que Américo, 

e que aquele passeio era uma viagem de reconhecimento” (HATOUM, 2009, p.32) e “Mas 

aquele Kurokawa não era turista” (HATOUM, 2009, p.33). Kurokawa  é desconsiderado 

como um turista não porque possui informações aprofundadas sobre o Rio Negro e a 

região, mas sim por estar disposto a estabelecer com a cultura daquele lugar uma relação 

mais aprofundada do que o esperado. Ele busca um lugar de esquecimento e uma 

experiência de descentramento. A viagem a um lugar cuja natureza e geografia é bem 

diferente daquela do seu país de origem lhe proporcionará um encontro com uma vivência 

radical de alteridade. Kurokawa está aberto ao movimento interior e à mudança, contudo 

ele não é motivado apenas por um “humanismo” ou “espírito de viajante”.  

 O cientista japonês quer encontrar algo mais. 

 Mais do que um turista, Kurokawa se aproxima da figura de um etnólogo, nos 

termos colocados por Marc Augé. Comparando os dois tipos, o antropólogo francês 

afirma: 

 

O turista, nas versões mais recentes e mais luxuosas da atividade turística, 

quer, ao mesmo tempo, seu conforto físico e sua tranquilidade psicológica 

(...) ele consome o exotismo. (...) O etnólogo, por sua vez, tem uma 

experiência radicalmente diferente. Procurando um desenraizamento que 

não se limita à paisagem, ele mesmo submete sua identidade à prova dos 

outros. Ele viaja fora dele mesmo (AUGÉ, 2010, p.74-75). 
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 No ensaio de Augé, a palavra “etnólogo” é associada menos a um saber científico 

e acadêmico e mais a uma busca de autoconhecimento, mediada pelo encontro com as 

diferenças culturais. É o “viajar fora de si” que Augé identifica como o grande potencial 

da mobilidade no mundo contemporâneo, em contraponto à mobilidade ligada ao aspecto 

capitalista da globalização, no qual a alteridade é um produto à venda. A experiência 

turística com o outro, critica o antropólogo francês, ocorre em um espaço de controle, no 

qual a possibilidade de desestabilização, no sentido positivo do termo, é anulada em favor 

de uma memória obcecada e narcísica, memória esta que se realiza, por exemplo, na 

obsessão que temos em tirar fotos e fazer poses ao lado de monumentos, a fim de 

satisfazer o consumo de uma auto-imagem que se compra, implicitamente, ao 

assinarmos os contratos das agências de viagem.  

 Um parêntese, claro, se faz necessário: não é intenção de Augé, ou dos textos de 

Hatoum, transformar em caricatura o turismo ou identificá-lo com uma espécie de força 

do mal a corromper a “pureza” das regiões e culturas visitadas, ou mesmo afirmar que a 

viagem turística seria uma experiência de um real “falsificado”, cujo par dicotômico seria 

uma suposta Experiência Genuína. A defesa, aqui, é o de um deslocar-se em relação à 

própria experiência que está sendo vivida, movimento que dialoga com as escolhas que 

o próprio personagem Kurokawa faz no conto de Hatoum.  

 Esperando encontrar o comportamento de um turista e/ou de um cientista, 

explicada está a surpresa da narradora, ao constatar que o japonês não tinha levado 

máquina fotográfica ou câmera ao Brasil (HATOUM, 2009, p.31); a experiência que ele 

procura viver não é redutível a uma memória deste tipo, criada, muitas vezes, pela 

ansiedade de anular o esquecimento; ela é, na verdade, a tentativa de construir uma 

relação, não somente colocando a própria identidade “à prova dos outros”, mas à prova 

da natureza. Assim, o relacionamento estabelecido entre o japonês, o espaço amazônico 

e a cidade de Manaus em "Um oriental na vastidão" se transforma em uma metáfora de 

uma outra relação possível com a diferença, não mais mediada pelo consumismo e o 

exotismo. 

 Como Kurokawa se relaciona com o espaço ao redor? A narradora cita alguns 

pontos turísticos que foram visitados, mas o foco do texto não é singularizá-los no ato 

descritivo, porém singularizar o visitante. Através de sua relação com o espaço, 
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descobrimos características do cientista japonês. Ele é alguém que não só aprendeu 

outra maneira de viajar, como também mantém uma atitude de respeito com o Outro. É 

o que percebemos da leitura deste trecho: 

 

Fomos de táxi ao porto da Escadaria, e no trajeto passamos em frente ao 

teatro Amazonas, que Kurokawa admirou em silêncio. No porto, acenei 

para Américo, um dos barqueiros que ficavam na beira da praia, à espera 

de turistas. Kurokawa quis ir sozinho até o Mercado Municipal: só ia dar 

uma olhada nos peixes e ver as pessoas (HATOUM, 2009, p.31, grifos 

nossos) 

 

 O respeito, a curiosidade e o desejo levam Kurokawa a recusar o máximo possível 

que a sua visita seja mediada, como seria o caso se estivesse realizando uma visita 

turística. Tanto isto é verdade, que o cientista, após viajar com Américo e a narradora 

pelo rio Negro, revela a sua verdadeira intenção: “Se a senhora não se importar, alugo o 

barco do comandante Américo e faço uma viagem. A minha viagem” (HATOUM, 2009, 

p.32, grifo nosso). Antes de se despedirem, o cientista promete que voltará e a narradora 

será convidada novamente a acompanhá-lo.  

 Terminada a primeira parte do conto, a segunda dá continuidade à trama. A 

narradora explica que nunca mais encontrou o cientista e Américo relata que Kurokawa 

voltou daquela viagem com a pele bronzeada e falando gírias: “Quase não reconheci o 

japonês”, Américo se surpreende (HATOUM, 2009, p.33). A característica de abrir-se à 

alteridade, destacada antes, se reflete no corpo e na linguagem do personagem. No outro 

conto que analisaremos, “A natureza ri da cultura”, a narradora da história, ao comentar 

sobre um conto escrito pelo personagem Delatour, reflete: “A viagem permite a 

convivência com o outro, e aí reside a confusão, fusão de origens, perda de alguma coisa, 

surgimento de outro olhar” (HATOUM, 2009, p.101). A observação poderia ter sido feita 

em relação ao próprio Kurokawa.  

 Quatro anos depois, o consulado japonês entra em contato com a narradora. O 

cônsul em pessoa solicita que ela possa acompanhá-lo em uma nova viagem ao rio 

Negro, viagem esta relacionada de alguma maneira a Kurokawa. Com a segunda viagem 

da narradora pelo rio, inicia-se a parte final do conto. Se antes tínhamos testemunhado o 
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estabelecimento de uma relação íntima entre um personagem, Kurokawa, e o espaço 

amazônico, desta vez o mesmo acontecerá com a narradora. Se Kurokawa estabeleceu 

esta relação sem mediadores, agora ele é o mediador. 

 Incialmente, a narradora nos informa acerca do espaço do modo conciso de antes, 

basicamente indicando os nomes de pontos geográficos específicos: “Atravessamos o 

arquipélago das Anavilhanas, e mais acima da ilha do Cumprido o barco entrou num 

afluente do Negro” (HATOUM, 2009, p.33). À medida que o barco se aprofunda na 

floresta, entretanto, a relação com o espaço se modifica. Ele se torna mais sombrio, 

menos “controlável”, menos definível e acentua-se o mistério da viagem, através da 

atmosfera que, desenvolvida desde o início, se intensifica neste momento: 

 

O sol começava a declinar, as margens se estreitavam, e já não se 

viam palafitas nem canoas. Nenhum sinal humano. Um bando de 

periquitos encheu o fim da tarde com ruídos estridentes. Logo 

depois, o céu silenciou. E o silêncio subtraiu a noção do tempo. 

Quando entramos num outro rio ainda mais estreito, o comandante 

apontou o mapa: paraná da Paz (HATOUM, 2009, p.34, grifos 

nossos) 

 

 Estamos diante de uma experiência de encontro com a natureza que revela uma 

dimensão transcendente. No romance O coração das trevas, de Joseph Conrad, 

encontramos uma cena semelhante, na qual um barco navega em um rio que corta uma 

floresta africana. O relato de Marlow dialoga com o que acabamos de ler em Hatoum: 

 

A grande parede da floresta, aquela massa exuberante e 

emaranhada de troncos, galhos, folhas, ramos, grinaldas, imóvel ao 

luar, era como a destruidora invasão de uma vida silente, uma 

ondulante vaga de plantas, alta, com uma crista, prestes a quebrar 

sobre o rio, a varrer e aniquilar cada um de nós, homenzinhos 

(CONRAD, 2008, p.64, grifos nossos) 
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 A relação com a floresta e o rio em Conrad se diferencia do texto de Hatoum em 

um importante aspecto, a exacerbação do sentimento de pequenez diante da natureza 

em forma de espetáculo e cegueira. Mas o silêncio vivido é semelhante, porque lidamos 

com dois momentos nos quais, diante do imenso e da natureza, experimentamos o medo 

cósmico, a consciência da nossa finitude e pequenez, que está na origem do sagrado 

(BAKHTIN apud BAUMAN, 2005, p.77). Os personagens são conduzidos por um barco, 

que Foucault (2006, p. 415) associa ao seu conceito de heterotopia, lugares nos quais 

ocorre uma inversão ou contestação de posicionamentos consolidados em certa 

sociedade. As heterotopias são essenciais à sociedade e não existe nenhuma que não 

as mantenha. Ao contrário da utopia, que não pode ser alcançada, a heterotopia possui 

uma realidade física e coube ao barco a função de conectar, no desenvolvimento da 

modernidade, as diferentes heterotopias. Isto explica o seu lugar por excelência na 

imaginação moderna (FOUCAULT, 2006, p.421-422). Além dos barcos, cemitérios e 

casas de repouso são exemplos de heterotopias.  

 O barco da nossa história navega mais um pouco até chegar a um remanso. 

Descobrimos o propósito da viagem. Kurokawa, falecido, pediu para ser cremado. Suas 

cinzas deveriam se espalhar no rio Negro e a honra de espalhá-las caberá à narradora: 

“Lembrei da tradução dos ideogramas e fiquei emocionada (...) Por que as cinzas aqui? 

Ninguém sabe, disse o cônsul” (HATOUM, 2009, p.34). 

 O rio se transforma em um cemitério e uma heterotopia; o rio reafirma ser um lugar 

de esquecimento, nos termos de Weinrich. Ao final do conto, ritos funerários são 

realizados – Foucault chama atenção para o fato de que o ritual é uma das maneiras de 

se entrar no espaço heterotópico (2006, p.419) -, enquanto as cinzas se desmancham 

nas águas escuras. A noite cai e a narrativa se encerra com as seguintes frases: “Depois, 

diante da vastidão, recordei a tradução dos ideogramas e indaguei calada a razão 

misteriosa das cinzas do cientista no fundo do rio Negro. Não havia mais claridade, e a 

superfície escura do remanso alcançava o céu” (HATOUM, 2009, p.35). 

 A dissolução das águas no céu, causada pela noite, indica que a narradora chegou 

ao momento mais profundo da sua experiência. Por que, ali, a narradora recorda a 

tradução dos ideogramas? O lugar desconhecido a ser desejado é não apenas o remanso 

do rio Negro, como também a própria morte. Este parece ser o presente de Kurokawa à 
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personagem, a lição de que toda viagem realizada é no fundo uma alegoria da viagem 

mais importante, aquela que nos conduz ao fim, à metamorfose. Em silêncio, todos: a 

situação na qual se colocam os personagens os situa quase no limite da linguagem; o 

deslocamento interior da personagem contrasta com a imobilidade do barco e com a 

noturna paisagem, cuja denso tecido de margens, mata e água se fecha à leitura. Não é 

por acaso que uma fronteira se desenha quando o conto se cala. 

 Lugar do esquecimento, heterotopia, instância de autoconhecimento, motivo de 

desejo, momento de transcendência, beleza a ser contemplada: esta é a riqueza de 

significados que pudemos associar ao papel que o espaço desempenha em “Um oriental 

na vastidão”. Poderíamos nos perguntar a respeito de duas possibilidades de exotismo 

neste texto? É possível identificar dois elementos do exótico na composição do 

protagonista oriental e na citação do encontro com as profundezas da floresta. No 

primeiro caso, teríamos a representação do “ancião oriental sábio”, cujos gestos-haikai 

são silenciosos, solenes, contidos – misteriosos 42. No segundo, a própria 

monumentalidade da floresta, o seu caráter sublime, não seriam outra vez uma reiteração 

de um lugar comum de representação da Amazônia? Há algo disto na composição da 

personagem e do espaço, contudo todo o relato se articula a um percurso extremamente 

pessoal da personagem; há, embora velados, conflitos interiores em Kurokawa e eles 

estão relacionados à sua busca. Esta individualização na especificidade da personagem 

tensiona os próprios pressupostos de uma provável representação exótica do oriental; 

trata-se de um oriental na vastidão e não de um conto que procure forjar A Tipologia do 

Oriental. Da mesma maneira, o silêncio na floresta, a entrada em suas profundezas quase 

como um ritual iniciático, conforme destacado no texto citado, estão também relacionadas 

à busca de Kurokawa por algo inominável e à busca da narradora por Kurokawa. A 

concisão da linguagem, neste caso, ajuda a tornar a experiência sublime mais contida.  

 Nosso segundo conto é “A natureza ri da cultura”, publicado pela primeira vez em 

1992, tornando-o posterior ao romance de estreia de Hatoum e anterior às suas outras 

                                                             
42 Teríamos o mesmo tipo de personagem no romance Relato de um Certo Oriente? Segundo Tonus (2008, p.26), 
Hakim e Dorner “conservam do pai seus traços mais exóticos, associando-o constantemente à imagem do asceta 
oriental devoto, cuja vida reclusa é inteiramente consagrada às orações”. Concordamos parcialmente com a leitura 
proposta: o pai de Hakim possui este aspecto, mas há um lado carnal nele, da boemia ou da intensa relação erótica 
com sua esposa, Emilie.  
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narrativas longas. A narradora da história é provavelmente a narradora de Relato de um 

certo Oriente e tanto a matriarca Emillie, quanto o seu esposo, fazem uma participação 

especial no conto. O texto trata de uma série de encontros entre a narradora e um francês 

chamado Felix Delatour, figura importante na formação da então jovem. 

 O conto é permeado por metáforas espaciais. É possível inclusive dizer que a 

exploração da memória e das relações com Delatour implica em uma travessia por 

espaços diversos; ou melhor, implica em dar conta de aspectos da experiência nos quais 

espacialidades desempenham um papel fundamental. Após situar uma atmosfera de 

evocação e memória – “Ainda me lembro da voz de Emillie, a matriarca (...) Às vezes 

essa voz era abafada por outra, mais incisiva: a do meu avô, que evocava episódios de 

um Líbano cada vez mais distante” (HATOUM, 2009, p.95) – o conto contrapõe dois 

personagens, ambos franceses. O contraponto se guiará pela relação que ambos 

estabelecem no tocante ao espaço amazônico. 

 Temos Armand Verne, uma espécie de antropólogo ativista, que viaja pelo 

Amazonas a fim de documentar mitos e costumes indígenas: 

 

Em Manaus, empenhava-se em realizar um curioso trabalho filantrópico: insuflar 

(discretamente) os índios contra os padres e patrões e promover a cultura 

indígena. Para tanto, fundou a Sociedade Montesquieu do Amazonas, cujo lema 

era “educar para libertar” (HATOUM, 2009, p.96) 

 

 Viene é um homem de ação e engajamentos, sobre quem uma certa perspectiva 

poderia dizer: “ele está ao menos fazendo alguma coisa para melhorar o seu entorno”. 

Através de suas ações, Viene preserva determinadas culturas, é certo, porém por outro 

lado folcloriza-as. Luta a favor dos seus direitos, o que é positivo, porém correndo o risco 

de no processo criar uma imagem infantilizada, ou demagógica, daqueles que são 

protegidos.  

 Delatour, por outro lado, se relaciona com a cultura que lhe é estrangeira em uma 

clave muito mais existencial. Ele não fala pelo Outro; pelo contrário, diante da alteridade, 

se silencia e tenta tão somente aprender. Delatour está o tempo todo atento às mudanças 

que a condição de estrangeiro lhe imputa, porém ele transforma este deslocamento em 
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uma forte ferramenta de autoconhecimento. Portanto, chama atenção que a sua 

apresentação ao leitor, feita no parágrafo seguinte àquele no qual se apresenta um 

resumo de quem é Viene, não trata de ações: 

 

 

Felix Delatour, o outro amigo de Emillie, era um bretão circunspecto, quase albino, 

que sofria de uma enfermidade rara: o gigantismo. Lecionava francês e, ao 

contrário de Verne, nunca fundou uma sociedade filantrópica ou algo semelhante 

(HATOUM, 2009, p.96) 

 

 

 O que pode haver de comum com “Um oriental na vastidão”? A condição imigrante, 

em um primeiro plano, que se desdobra no tema do exílio. No primeiro conto, temos um 

estrangeiro interagindo com Manaus e a floresta; o mesmo se dá aqui; as duas 

narradoras vão investigar justamente as contradições e dramas destes estrangeiros 

exilados na região Norte do nosso país. Chama atenção que os exílios sejam voluntários: 

Kurokawa visita o Brasil à procura de um encontro com a diferença; por fim, ele imigra 

definitivamente; ou melhor, a sua memória, representada pelas cinzas nas quais seu 

cadáver foi transformado, se instala, se espalha, pela floresta. Delatour (e Viene, em outra 

clave), também está em exílio em relação à sua cultura nativa. Este estar deslocado é 

uma condição de estruturante de quase todos os narradores de Hatoum. As narradoras 

dos dois contos seguem os narradores dos três melhores livros de Hatoum, Relato de um 

certo Oriente, Dois irmãos e Cinzas do Norte, em seu estar à margem das ações 

principais. Nas duas narrativas breves, esta margem está mais relacionada a não se 

encontrarem no centro das narrativas; como veremos no caso dos romances, a condição 

de marginalidade é composta por outros elementos.  

 A narradora de “A natureza ri da cultura”, como outros narradores do escritor 

amazonense, precisa partir da sua cidade natal, Manaus, em direção a outros lugares 

(no caso em questão, São Paulo). Delatour, por outro lado, é um exilado no sentido mais 

literal do termo. Um impulso o levou a conhecer o Brasil e a região amazônica; talvez 

uma insatisfação existencial, uma agonia. A tensão entre o lugar de origem e o lugar 
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adotado para se viver permeia o conto nas reflexões que Delatour faz sobre o 

aprendizado de uma língua estrangeira, por exemplo. Vejamos este trecho: 

 

Quando eu lhe pedia uma explicação gramatical, ele desviava a conversa, 

enfadado. Soube que deixara a Bretanha havia muitos anos; seu desejo era partir 

em busca do desconhecido. Para ele, viajar era uma forma de viver tempos 

distintos. Um dia lhe perguntei se conhecia o dialeto bretão ou uma das tantas 

línguas indígenas do Amazonas. Vi seu rosto branco ruborizar (...) de repente se 

levantou, foi até a varanda e, de costas para o rio, disse:  

Emilie me confundiu com Armand Verne. Ele, sim, é um linguista aplicado e tutor 

dos nativos. Verne pensa que pode promover a cultura indígena elaborando 

cartilhas bilíngues. É um equívoco: não se pode dominar totalmente um idioma 

estrangeiro, porque ninguém pode ser totalmente outro. Um deslize no sotaque ou 

na entonação já marca uma distância entre os idiomas, e essa distância é 

fundamental para manter o mistério da língua nativa (HATOUM, 2009, p.97) 

 

 Está explicitada a diferença de perspectivas entre os dois e percebe-se uma 

tensão na voz de Delatour, apontando para questões não resolvidas entre ele e seu 

conterrâneo. A tensão entre dois personagens, que encarnam dois “modelos” diferentes 

de se relacionar com o espaço e com o mundo, não aparece apenas neste conto. Em 

Dois irmãos, a rivalidade entre Yaqub e Omar não se limita apenas a uma disputa ligada 

a amores maternos e vendetas; a dificuldade na conciliação está relacionada a 

perspectivas opostas. Em Cinzas do Norte, Arana-Jano e Mundo-Ranulfo são pares 

dicotômicos no sentido de personificarem duas formas de fazer arte, articuladas a duas 

divergentes perspectivas em relação ao futuro político do espaço amazônico. 

 A verdade, porém, não está necessariamente em um dos polos. Nos personagens 

citados anteriormente (e isto se dá de forma ainda mais elaborada em Dois irmãos) é 

difícil que haja um “partido” a ser tomado, nas divergências entre as personagens; há 

sempre contradições e poréns a serem salientados. No caso de "A natureza ri da cultura", 

não poderíamos acusar Delatour de, por exemplo, em nome de seu excessivo zelo, estar 

preso a uma espécie de solipsismo? Sim. Esta mesma impressão de solipsismo, porém, 

é desmontada quando temos um breve vislumbre da sua relação com a personagem 
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Leonila, uma índia. A condição dos indígenas e de seus descendentes diretos é um tema 

que aparece em toda a obra de Hatoum, sempre relacionando essas culturas a um 

espaço de espoliação, marginalidade e violência social. “Um dia,  sem que eu lhe pedisse, 

Leonila começou a falar sobre a história, a violência, os mitos. Armand Verne também 

aprendeu muito com ela,mas insiste em querer falar por ela”, diz Delatour (HATOUM, 

2009, p.99). 

 Os narradores e muitos outros personagens vivem entre duas ou mais geografias 

e muitas vezes o deslocamento pode ser extremamente doloroso, causando inclusive a 

loucura. Muitos dos personagens de Hatoum, este é o caso de Mundo, se localizam em 

uma condição existencial fraturada, que tenta conciliar diferentes espaços afetivos. 

Relacionada a esta condição imigrante dos personagens está outro tema importante da 

obra de Hatoum, cuja presença em “A natureza ri da cultura” é bastante relevante: a 

viagem, cuja importância no conto é bem resumida na seguinte afirmação: “Viajar era 

uma forma de viver tempos distintos”. Sair de Manaus é, para a narradora do conto e 

para outros personagens de outros livros do autor de Dois irmãos, abdicar de uma 

temporalidade e começar de novo. Eles, porém, muitas vezes voltam à cidade natal e, ao 

retornarem, percebem que o tempo, embora não possa ser resgatado, é de alguma forma 

revivido no momento imediato no qual retornam ao espaço amazonense. A condição 

exilada e imigrante destes personagens implica em um constante choque de 

temporalidades, que eles precisam volta e meia negociar com o mediador por excelência 

destas tensões, a memória. Há sempre segredos e desejos a serem descobertos e 

conquistados nestas narrativas e eles se realizam através de uma viagem em direção a 

algum espaço.  

 No conto em questão, este choque de memórias, espaços, linguagens e 

descentramentos é perceptível no texto literário que Delatour demorou vinte anos para 

escrever. O título? Voyage sans fin. Comentando o impacto da leitura do texto, a 

narradora diz a respeito dele: 

 

Com o passar do tempo, o personagem percebe, apreensivo, que o estigma de 

ser estrangeiro já é menos visível: algo no seu comportamento ou na sua voz se 

turvou, perdeu um pouco do relevo original. (...) A viagem permite a convivência 

com o outro, e aí reside a confusão, fusão de origens, a perde de alguma coisa, 
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surgimento de outro olhar. Viajar, pergunta o personagem de Delatour, não é 

entregar-se ao ritual (ainda que simbólico) do canibalismo? (HATOUM, 2009, 

p.101) 

 

 

 Em seguida, no fim do texto escrito por Delatour há uma série de frases formadas 

por “um disparate gramatical e uma confusão de neologismos e perplexidades” 

(HATOUM, 2009, p.101). Chegamos aos extremos do encontro com a alteridade, 

representada tanto pelo ato do canibalismo, quanto pela entrada no reino da loucura, com 

a total desarticulação da linguagem e de um “centro” definidor de uma identidade 

individual.  

 Por fim, há um espaço importante em “A natureza ri da cultura”, um espaço a 

ocupar lugar central em todos os livros de Hatoum publicados até o momento. Trata-se 

da Casa. Em todos os seus romances, a casa desempenha as funções de situar, 

caracterizar, influenciar e ser influenciada pelos personagens, nos termos de Osman 

Lins. Ela indica, por exemplo, condições sociais e espirituais; é na casa que temos uma 

síntese imagética das constantes narrativas de decadência que permeiam a obra do 

escritor amazonense. O movimento de retorno ao Norte, no qual reencontrar o espaço 

consiste em reencontrar uma temporalidade (ou, seria melhor dizer, reencontrar uma 

tensão de divergentes temporalidades) encontra seu locus por excelência quando os 

personagens retornam não somente à cidade, à floresta, mas à casa onde nasceram e 

se criaram. Retornar à casa é um movimento quase obsessivo de diferentes personagens 

em diferentes histórias do escritor; ao retornarem, porém, eles a perdem pela segunda 

vez.   

 No caso de “A natureza ri da cultura”, a casa é primeiro apresentada quase como 

um espaço mítico, recurso que será usado de modo mais acentuado em Órfãos do 

Eldorado. Vejamos a cena: 

 

A jovem magra e tímida vê a estátua de uma Diana no meio de um jardim, 

atravessa um pequeno pátio e bate na porta de madeira. (...) Quando Delatour 

abriu a porta, logo notei sua estatura de gigante. Tudo ao meu redor encolheu. Na 
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sala escura, a mobília era um amontoado de sombras. (HATOUM, 2009, p.96-97, 

grifos nossos) 

 

 

 O gigantismo de Delatour, a estátua de Diana no jardim, a sala escura, tudo isto 

faz referência aos espaços estudados anteriormente na presente pesquisa, quando 

pudemos nos debruçar sobre A canção de Rolando e um conto das Cento e uma noites. 

No conto, tal resgatado constitui para que a atmosfera, nos termos de Osman Lins, criada 

para o espaço da casa flerete sutilmente com o imaginário do maravilhoso a fim de 

caracterizar o fascínio e a importância exercido pelo personagem Delatour na Narradora. 

São as casas, como foi dito, que assumem a passagem do tempo; desta maneira, elas 

se tornam quase corpo. Em “A natureza ri da cultura”, como também no caso dos outros 

livros de Hatoum, o passado, assim como as casas, não pode ser recuperado. A 

passagem do tempo é implacável e não há como voltar atrás, retomar as coisas “do jeito 

que eram”. Pior: de modo geral, tudo decai e perde sua dignidade. Nesse confronto com 

o tempo, visível através dos espaços da casa, natureza e cidade, encontraremos muito 

da denúncia moral que a obra de Hatoum aponta em direção ao Brasil: 

 

Uma casa em ruínas: raízes de um apuizeiro estrangulam a estátua da 

Diana e ameaçam derrubar uma parede que foi branca. Crianças imundas 

e miseráveis cheiram cola; uma delas, com um pedaço de carvão, garatuja 

o muro que cerca o jardim; outras, deitadas no pátio, acariciam um cão 

magro, de pelagem escura. Um cheiro de podridão e excremente emana da 

sala, o espaço da biblioteca. Na parede externa, li uma frase curiosa escrita 

a cal: “A natureza ri da cultura” (HATOUM, 2009, p.102) 

 

 

 A narradora visita a antiga casa de seu professor e a encontra aos pedaços, 

imunda, habitada por miseráveis. Delatour, seu dono, está desaparecido para sempre. A 

decadência da casa, bem como a denúncia do abandono de outros espaços em toda a 

obra de Hatoum, não diz respeito somente à trajetória individual dos personagens, ou a 
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conflitos familiares, mas aponta para outra importante abordagem do espaço realizada 

em suas obras, a denúncia de uma produção social degradante do espaço. Crimes 

ecológicos, especulação desenfreada, destruição do patrimônio histórico, cerceamento 

da liberdade de ir e vir. Obras como Relato de um certo Oriente, ou Cinzas do Norte, por 

exemplo, mostrarão como o desenvolvimentismo, o descaso e corrupção do poder 

público produzem aberrações urbanísticas e uma situação de miséria para parcela 

significativa da população do Norte do país. 

 Vimos, assim, que temas como exílio, a viagem, a natureza, a cidade, a casa, o 

oriente, a floresta são fundamentais para que possamos entender as questões 

levantadas pela ficção de Hatoum. De que maneira, a partir do que foi delineado nos 

contos, podemos perceber as espacialidades nas suas narrativas mais longas?  

 

 

4.2 A queda da casa e a queda de uma nação: Relato de um certo Oriente, Dois 

irmãos e Órfãos do Eldorado 

 

 

 No artigo “Memória e identidade nos romances de Milton Hatoum”, Sylvia Telarolli 

(2010, p.20) destaca que, desde o seu início, o projeto ficcional de Milton Hatoum possui 

uma diretriz clara em termos de representação de um espaço e recorte temporal: 

 

Nos dois primeiros romances, apresenta-se a Manaus da primeira metade do 

século XX, até a década de 60; em Cinzas do Norte, está focalizado o Brasil dos 

anos 60 até a década de 80 do século XX. O último romance [Órfãos do Eldorado] 

reporta-se ao apogeu econômico do Amazonas, abordando a história de uma 

família que enriquece com a exploração da borracha (ciclo da borracha) e depois 

com o transporte das riquezas dos cargueiros que navegam pelo rio Amazonas. O 

momento histórico é o dos fins do século XIX, início do XX. 
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 A obra de Hatoum, até o presente momento, além de levantar questões complexas 

a respeito de alteridade, família, linguagem, entre outras, procura integrar à sua escrita 

questões sobre a própria formação de um Brasil que vai surgindo em meados do século 

XX, tomando como recorte a região amazônica.  

 Relato de um certo Oriente é composto por uma série de depoimentos encadeados 

entre si. Os depoimentos são todos moldados por uma Narradora sem nome e 

organizados como se fossem Matriuskas, bonecas russas contidas umas nas outras. 

Como toda estrutura narrativa é espacial, o que podemos pensar a respeito da estrutura 

de Relato de um certo Oriente? Podemos formular a hipótese de que ela espacializa um 

dos temas fundamentais do livro e da própria obra de Hatoum: a memória. A Narradora 

se desloca da cidade de São Paulo, onde mora, e retorna à cidade de Manaus, onde 

nasceu, bem como à casa onde foi criada. Portas se abrem, baús são revirados, assim 

como armários e gavetas: o gesto de retomar a memória, neste caso, é investigativo. 

Assim, a estrutura de narrativas encadeadas utilizada em Relato de um certo Oriente 

contribui para nos dar o senso de algo “velado” que é colocado na luz, não obstante de 

uma maneira fragmentada e elíptica. O capítulo 3, por exemplo, é um bom exemplo das 

vozes contidas umas nas outras. Em primeiro plano, temos o relato de Dorner para Tio 

Hakim, que por sua vez está falando este primeiro relato para a Narradora, que por sua 

vez narra tudo a nós, leitores. É uma estrutura que remete às Mil e uma noites, ou às 

Cento e uma noites. Tal sucessividade acentua o aspecto temporal da experiência de 

narrar a memória, mas encerra em si um elemento espacial, pois as diferentes histórias 

encadeadas são lugares que nós, leitores e a Narradora, percorremos e acumulamos. 

Como bem sintetiza Telarolli (2010, p. 22): 

 

A narrativa multifacetada esmaece as linhas da marcação temporal, criando uma 

aura de mistério e névoa, numa perspectiva que escapa à cronologia do cotidiano 

e conduz o leitor pelos labirintos da psique das personagens, para revelar o 

dilaceramento das almas, perdidas em suas mágoas, isoladas em sua solidão. 
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 Pensarmos os personagens de Relato de um certo Oriente atentos a uma 

perspectiva espacial pode ser muito esclarecedor. Temos os seguintes narradores: a 

Narradora; tio Hakim; Dorner; o Pai; Hindié. Há alguma característica que os une? Sim: 

são quase todos testemunhas. Se excetuarmos o breve relato do pai a respeito de sua 

chegada ao Brasil, todos os narradores não estão no centro das ações que narram. Eles 

narram a respeito de outros protagonistas e muitas vezes o relato se centra em Emilie. 

Portanto, o primeiro ponto a destacar é que se todo narrador conta de um lugar, estes 

narradores de modo geral estão nas beiradas, num ponto à margem, contando e tentando 

entender aquilo que observaram. Este lugar deslocado é fundamental para que eles 

possam desenvolver certa perspectiva crítica em relação aos outros personagens, à 

cidade, ao próprio país no qual habitam, ou habitaram.  

 Há muitos personagens viajantes em Relato; mesmo quando não viajam, eles se 

mantêm em constante deslocamento. O pai narra aquilo que viveu ao viajar; Dorner fala 

de sua condição imigrante e das suas viagens pelo Norte; Hindié se desloca sempre para 

a casa de Emilie e o seu relato acontece ao entrar na casa da amiga; tio Hakim lembra 

do passado em função tanto do seu retorno à casa da mãe, quanto de sua partida, 

décadas antes; Samara Delia se torna uma espécie de prisioneira em sua casa, depois 

uma prisioneira na loja dos pais e, por fim, foge sem deixar vestígios. É preciso viajar. A 

viagem pode ser um rompimento com a vida como ela era antes; pode ser um retorno às 

origens; pode ser uma fuga. Deste modo, a condição de imigrantes e/ou exilados dos 

principais personagens. Todos os personagens imigraram ou se exilaram e isto os coloca 

numa tensão inevitável em relação aos lugares nos quais eles estão. A condição de exílio 

de parte deles pode ser lida ao pé da letra, pois são estrangeiros, ou de origem 

estrangeira, em uma terra brasileira; e há também o desterro emocional causado pelas 

relações familiares doentias, como vemos com Samara ou Hakim.  

 Seria difícil encontrar um enredo no sentido convencional do termo, embora de 

fato muita coisa aconteça. O gatilho para a narrativa começar é ocasionado pelo final da 

vida da matriarca Emillie, a personagem que atua como um centro aglutinador dos outros 

personagens do livro. A narradora sem nome, que acabou de sair de uma internação 

psiquiátrica, escreve para seu irmão, também a seu modo um exilado na Europa, uma 

série de relatos que tratam da vida de alguns personagens que foram marcantes para a 
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infância dos dois. Os dois irmãos foram criados por Emillie, mas sua mãe é na verdade 

uma irmã da matriarca.  

 Lemos histórias sobre como Emillie e seu esposo se conheceram, como os filhos 

cresceram, a gravidez e morte de Samara Delia, a partida de Tio Hakim e muitas 

descrições de costumes, cheiros e cores do Oriente e do Norte. Os acontecimentos 

traçam uma crônica fragmentada da derrocada de uma família. A decadência é mais 

causada pela desagregação familiar do que pelas condições estruturais econômicas da 

região. Quando a filha assume os negócios, por exemplo, já mais pro fim da vida dos 

pais, a Parisiense, a loja da família, vive seu período mais lucrativo. Uma pergunta parece 

assolar o romance: por que a experiência familiar é tão traumatizante para os 

personagens? Um dos motivos pode ser a presença excessiva de Emillie na vida de todos 

os filhos, principalmente no trato com os dois irmãos demoníacos. Outra questão pode 

ser o extremo conservadorismo dos valores da época e, principalmente, de Manaus, 

exemplificados e criticados na trajetória da personagem Samara Delia.  

 Na casa da família os relatos, as memórias, os valores e as dores dos 

personagens se presentificam e se entrelaçam. Ela é, no Relato, o espaço por excelência 

da memória. Assim que retorna ao lar onde foi criada, a narradora do romance afirma: “A 

atmosfera da casa estava impregnada de um aroma forte que logo me fez reconhecer a 

cor, a consistência, a forma e o sabor das frutas que arrancávamos das árvores que 

circundavam o pátio da outra casa” (HATOUM, 2008, p.7-8). Na casa estão visíveis as 

marcas da passagem do tempo. Ao retornar a Manaus, o personagem Hakim, após anos 

de ausência, não chega a tempo de ver Emillie, sua mãe, ainda viva: “Quando voltamos 

do cemitério no início da noite, nós o encontramos sozinho no jardim deserto do casarão 

fechado. Ele observava o interior da sala em desordem através do trançado de fasquias” 

(HATOUM, 2008, p.25). É através da casa que o mesmo Hakim sente a presença do 

Oriente em seu cotidiano e em sua formação. Isto ocorre nas descrições fascinadas que 

ele faz das festas promovidas pelos seus pais, em que comidas típicas do Líbano se 

misturam com “figos-da-índia, jenipapos, biribás, abacaxis e melancias” (HATOUM, 2008, 

p.51), como também no aprendizado da língua árabe, que lhe é ensinada com uma 

exploração de um espaço doméstico: 
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As primeiras lições foram passeios para desvendar os recantos desabitados da 

Parisiense, os quartos e cubículos iluminados parcialmente por claraboias: o corpo 

morto da arquitetura. Sentia medo ao entrar naqueles lugares, e não entendia por 

que o contato inicial com um idioma inaugurava-se com a visita a espaços 

recônditos. Depois de abrir as portas e acendar a luz de cada quarto, ela apontava 

para um objeto e soletrava uma palavra que parecia estalar no fundo de sua 

garganta; as síladas, de início embaralhadas, logo eram lapidas para que eu as 

repetisse várias vezes. (...) No fim da peregrinação aos quartos e às vitrinas da 

loja, sentávamos à mesa da sala, e ela escrevia cada palavra, indicando as letras 

iniciais, centrais e finais do alfabeto (HATOUM, 2008, p.45) 

 

 

 Os lugares da casa não são apenas um encontro com o Oriente e a memória. 

Observá-los nos ajuda a entender os segredos dos seus personagens, bem como sua 

condição social e existencial. Não é por acaso que a narradora se apresenta a nós 

deitada na grama da casa onde foi criada, pois é a partir de um lugar periférico, como 

acentuamos, que ela narrará. Os lugares de Samara Delia, o quarto dos Irmãos, o lugar 

na casa permitido à empregada doméstica Anastácia Socorro, tudo isto é delineado com 

precisão, revelando a casa enquanto espaço por excelência que organiza as hierarquias 

sociais dentro daquela família, hierarquias estas baseadas em raça, gênero, sexo e 

classe. A relação estabelecida entre Anastácia, seus parentes e a casa onde trabalhou 

toda a vida é um bom exemplo: 

 

Emilie sempre resmungava porque Anastácia comia “como uma anta” e abusava 

da paciência dela nos fins de semana em que a lavadeira chegava acompanhada 

por um séquito de afilhados e sobrinhos. Aos mais encorpados, com mais de seis 

anos, Emilie arranjava uma ocupação qualquer: limpar as janelas, os lustres e os 

espelhos venezianos, dar de comer aos animais, tosquiar e escovar o pelo dos 

carneiros e catar as folhas que cobriam o quintal. Eu presenciava tudo calado, 

moído de dor na consciência, ao perceber que os fâmulos não comiam a mesma 

comida da família, e escondiam-se nas edículas ao lado do galinheiro, nas horas 

da refeição. A humilhação os transtornava até quando levavam a colher de latão 

à boca (HATOUM, 2008, p.76) 
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 E a punição moral que recai sobre a gravidez indesejada de Samara Delia, irmã 

da Hakim, também se evidencia no espaço da casa: 

 

Negou durante três ou quatro meses, sem acreditar no outro corpo expandindo-se 

no seu corpo, até o dia em que não pôde mais sair de casa, até a manhã em que 

acordou sem poder sair do quarto. Viveu cinco meses confinada, solitária, próxima 

demais àquele alguém invisível, à outra vida ainda flácida, duplamente escondida. 

Só Emilie entrava no quarto para visitá-la, como se aquele espaço vedado fosse 

um lugar perigoso, o antro do contágio, e da proliferação da peste (HATOUM, 

2008, p.) 

 

 

 Um segundo espaço importante é o da cidade de Manaus. A crítica à degradação 

do espaço urbano sempre está mirando Manaus como exemplo. Em Relato de um certo 

Oriente esta crítica está um pouco mais implícita do que no caso de Cinzas do Norte. 

Duas cenas, contudo, chamam atenção. Embora em nenhuma das narrativas de Hatoum 

a cidade de Manaus seja apresentada com extremo detalhismo, há sempre a 

preocupação em delinear para o leitor as diferenças entre bairros ricos e humildes da 

cidade. Enquanto caminha a esmo pela cidade, a Narradora nos diz: 

 

Procurava caminhar sem rumo, não havia ruas paralelas, o traçado era uma 

geometria confusa (...) Passei toda a manhã naquele mundo desconhecido, a 

cidade proibida na nossa infância, proque ali havia duelo entre homens 

embriagados, ali as mulhares eram ladras ou prostitutas (...) Crescemos ouvindo 

histórias macabras e sórdidas daquele bairro infanticida, povoado de seres do 

outro mundo (...) Foi preciso distanciar-me de tudo e de todos para exorcizar essas 

quimeras (HATOUM, 2008, p.110) 

 

 A posição de distanciamento da Narradora permite desnaturalizar o discurso a 

respeito de um determinado espaço da cidade de Manaus, contudo ela não recai no 
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extremo oposto, de romantizá-lo. Ela exorciza as quimeras e tenta dar conta do espaço 

pelo qual caminha abraçando as suas contradições. Na segunda cena, após esta 

caminhada, a Narradora decide retornar ao centro da cidade pegando uma canoa. Ao 

atracar no caís, as imagens de decadência e destruição ambiental são contundentes: 

 

De olhos abertos, só então me dei conta dos quase vinte anos passados fora 

daqui. A vazante havia afastado o porto do atracadouro, e a distância vencida pelo 

mero caminhar revelava a imagem do horror de uma cidade que hoje desconheço: 

uma praia de imundícies, de restos de miséria humana (...) Caminhava sobre um 

mar de dejetos (...) me irritavam as levas de homens brigando entre si, grunhindo 

sons absurdos querendo imitar alguma frase talvez em inglês; eram cicerones 

andrajosos, cujos corpos mutilados e rostos deformados os uniam ao pântano de 

entulhos, ao pedaço da cidade que se contorcia como uma pessoa em carne viva 

(HATOUM, 2008, p.111) 

 

 

 Um terceiro espaço é a Natureza. A presença dela é perceptível não apenas pelas 

descrições imediatas da floresta, mas pela presença de comidas, cheiros e muitos bichos 

por todo o livro. Como a Natureza aparece em Relato? Vimos que imagens dela podem 

surgir misturadas à denúncia da degradação, principalmente se há um cruzamento do 

espaço natural com o espaço urbano. No entanto, a Floresta pode aparecer diante de 

nós descrita em termos de uma experiência com o sublime, o que ocorre quando os 

personagens a contemplam. Um exemplo é a descrição do Pai, quando relata para 

Dorner a sua chegada do Líbano ao Brasil: 

 

Ansioso, esperei o amanhecer: a natureza, aqui, além de misteriosa é quase 

sempre pontual. Às cinco e meia tudo ainda era silencioso naquele mundo 

invisível; em poucos minutos a claridade surgiu como uma súbita revelação, 

mesclada aos diversos matizes do vermelho, tal um tapete estendido no horizonte, 

de onde brotavam miríades de asas faiscantes: lâminas de pérolas e rubis; durante 

esse breve intervalo de tênue luminosidade, vi uma árvore imensa expandir suas 

raízes e copa na direção das nuvens e das águas, e me senti reconfortado ao 

imaginar ser aquela a árvore do sétimo céu (HATOUM, 2008, p.65) 
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 Esta descrição é claramente elaborada em função do repertório cultural de quem 

a contemplou: a floresta nos aparece mediante as percepções de um homem cuja cultura 

se vincula a um imaginário oriental. O contraste entre esta pureza natural e a cena 

anterior nos parece proposital e reforça o tom de denúncia que permeia o livro. Isto 

aponta em direção ao fato de que a relação Oriente e Norte do Brasil muitas vezes é feita 

em termos espaciais. É a interpenetração dos costumes árabes com o cotidiano de 

Manaus e com a Natureza que cria muito do fascínio do livro de Hatoum. As imagens do 

Oriente “original”, porém, são raras no romance e nos são apresentadas no espaço da 

memória, suscitado pela condição imigrante no solo brasileiro. Tal condição imigrante 

suscita questões sobre linguagem e tradução, que surgem volta e meia no livro e nunca 

se dissociam de considerações a respeito de Lugares e Pertencimentos.  

 Ao salientar a presença da Natureza, o romance apresenta a perspectiva de que  

é preciso levá-la em consideração caso queiramos ter uma compreensão da própria 

cidade de Manaus. Espaço natural e espaço urbano, desta forma, estão intimamente 

implicados: 

 

Tu sobrevoas a selva escura durante horas, e nenhum cisco luminoso desponta 

quando o olhar procura lá embaixo um sinal de vida. (...) Bruscamente, como as 

luzes de um gigantesco transatlântico a flutuar num oceano que separa dois 

continentes, uma constelação terrestre e aquática te adverte que a floresta ali 

muda de nome (...) Essa claridade disseminada por toda parte te faz pensar que 

a cidade, o rio e a selva se acendem ao mesmo tempo e são inseparáveis 

(HATOUM, 2008, p.146) 

 

 Discutir e relacionar a simbiose entre selva e cidade será elemento importante da 

construção de vários personagens. Dorner, por exemplo, é o personagem estrangeiro 

que procura relacionar estas duas curiosidades; Emilie, a classe média que estabelece 

uma relação dicotômica entre cidade e floresta; e os humildes Anastácia Socorro e Lobato 

Naturidade corporificam em termos absolutos esse cruzamento entre selva, cidade e 

suas diferentes culturas e linguagens.  
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 Há um aspecto de apresentação em Relato de um certo Oriente. Apresentação de 

um projeto literário, por ser um romance de estreia, porém também a reiteração de um 

papel que vimos ser importante para a literatura escrita sobre região amazônia: o de 

apresentar a própria região ao resto do país. Não significa que a obra se reduza a uma 

peça de propaganda regionalista – longe disto. Mas há momentos da obra, como é o 

caso das páginas sobre o já citado curandeiro Lobato Naturidade, talvez uma das partes 

mais fracas do livro, pelo didatismo com que apresenta os “valores da terra”, a partir dos 

quais é possível se perguntar: temos aqui a vocação para uma vontade explicativa do 

Brasil/Amazônia? Parece haver algo assim em falas como a do médico Hector Dorado, 

cujos elogios aos conhecimentos curativos de Naturidade são assim expressos: “Tive de 

ir a Londres para constatar e aceitar que a terapêutica de muitas enfermidades daqui se 

deve à profunda compreensão de plantas regionais por parte dos moradores da floresta” 

(HATOUM, 2008, p.84). Algo deste didatismo também se percebe, páginas depois, 

quando tio Hakim continua na sua apaixonada defesa por Naturidade, defesa que contém 

uma vontade de revelar um “Brasil Profundo”: 

 

Esses atributos infames, vitupérios dirigidos a um homem pacato e quase invisível, 

eram lancetadas dirigidas também contra uma tradição ainda viva, que pulsava no 

coração dos bairros da periferia, no interior de habitações suspensas, açoitadas 

pelas chuvas (HATOUM, 2008, p.86) 

 

 

 É possível dizermos que Dois irmãos, lançado quase doze anos após a estreia do 

autor no romance, é em alguns aspectos uma reescritura – diríamos, inclusive, um 

aperfeiçoamento – de inúmeros elementos que compuseram o complexo tecido do Relato 

de um certo Oriente. Outra vez, vamos acompanhar um grande drama familiar, o relato 

de uma decadência na qual o destino dos personagens de alguma maneira espelha o 

destino de uma região e uma nação. Vários dos temas destacados nas páginas 

anteriores, tais como as condições dos imigrantes, os cruzamentos entre Oriente e Brasil 

e o olhar atento à produção social do espaço, marcam presença novamente neste 

segundo livro. O cruzamento entre Oriente e Brasil, por exemplo, ocorre de maneira 
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semelhante ao que vimos em Relato de um certo Oriente, bem como a representação da 

selva e das relações entre espaço natural e espaço urbano.   

 Há dois conflitos básicos no livro: primeiro, a relação de ódio entre os irmãos 

gêmeos Yaqub e Omar. Esta relação, que antes era uma rivalidade e uma briga pelo 

amor da mãe Zana (que, entre seus três filhos, elege Omar como o preferido), tem como 

estopim a briga, em um porão, pelo amor de uma menina chamada Lívia. Os três 

personagens são ainda adolescentes quando, após perceber que Lívia tinha escolhido o 

irmão, Omar o agride com um pedaço de vidro, deixando no rosto de Yaqub uma cicatriz. 

Os pais dos dois irmãos cometem um erro fatal: Omar simplesmente não é punido o 

suficiente. Pior: o degredo coube ao agredido, Yaqub, que é enviado pelos pais ao 

Líbano, onde morará longe de sua família, de Domingas e de sua amada Lívia. Ao 

retornar ao Brasil, Yaqub não conseguirá se libertar de uma espiral crescente de 

ressentimento, que selará tanto o seu destino, quanto o de sua família. Paralelo a este 

conflito principal, temos a busca do narrador, Nael, em descobrir quem é o seu verdadeiro 

pai: Yaqub ou Omar? Filho de Domingas, a empregada doméstica da família, Nael é um 

neto bastardo de Zana e Halim. De alguma maneira, Dois irmãos é também um acerto 

de contas com a memória de sua mãe, cujas condições de trabalho semi-escravas seu 

filho deseja denunciar.  

 À medida que a narrativa se desenvolve, os conflitos dentro da família, permeados 

por relações de afeto sufocantes e alusões incestuosas, se intensificam até a derrocada 

da casa onde vivem. Segundo Sampaio (2010, p.39; p.42), as matrizes destes 

conturbadas relações familiares podem ser encontradas no intertexto com os relatos 

bíblicos – Caim e Abel, bem como Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó – e com os mitos gregos 

– além de Édipo, as guerras canibalescas entre Urano, Cronos, Zeus.  

 Mais uma vez, os dramas vividos pelos personagens são de alguma maneira uma 

alegoria da própria nação. Como diz Glória Carneiro do Amaral no artigo “Dois trajetos 

para o porto”: 

 

Os caminhos escolhidos, é claro, acentuam as dicotomias de caráter. Quanto mais 

vagabundo e indisciplinado se tornar Omar, mais o politécnico Yaqub avança em 

sua carreira e posição social. Numa certa medida, estamos diante da mesma 

oposição entre a ordem instituída e o laisser-aller existencial, que se constrói em 
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paralelo ao vagar pela cidade, e presente também nos pares de irmãos de Cinzas 

do Norte (...) Em nenhum dos romances há uma tomada de partido (...) Nos dois 

romances [Cinzas do Norte e Dois irmãos], a desagregação espreita as 

personagens para tragá-las no momento certo. Nenhum destino parece se concluir 

de forma positiva. São sobreviventes apenas os narradores (AMARAL, 2009, p.22-

23) 

 

 Como foi observado nas nossas notas até agora, ao redor dos personagens cabe 

ao menos um espaço. A definição espacial nunca é tão somente uma definição da 

condição existencial dos personagens; pelo contrário, se entrelaça à condição econômica 

e social de cada personagem. Comecemos, por exemplo, com Nael: seu espaço é o 

quartinho dos fundos, o mesmo espaço ideal para o narrador-testemunha que ele se 

torna. Mas também outro dos seus espaços é o da vizinhança e das ruas da região 

portuária e da loja de sua família, pois ele é um faz-tudo, um moleque de recados. A sua 

presença na Casa é aceita, mas sua condição bastarda sempre o colocará no fim do dia 

no quartinho dos fundos, a sua herança.  

 Os três irmãos, filhos de Zana, têm quartos diferentes entre si; o quarto de Rânia 

é menor e menos importante; cabe aos seus irmãos os melhores quartos, porém eles não 

poderiam ser mais diversos. Em Yaqub predomina o espaço vazio, ao passo que no 

quarto de Omar temos os traços por todo lado de sua vida nômade e boêmia: 

 

No quarto bagunçado, o colchão velho e o lençol foram trocados. Mas, antes de 

viajar, o Caçula pedira a Domingas que deixasse os objetos nas prateleiras da 

estante; ela cobriu com um lençol a coleção de cinzeiros, copos, garrafas cheias 

de areia, calcinhas, sutiãs, sementes vermelhas, tocos de batom e baganas 

manchadas. Domingas, ao vasculhar o guarda-roupa, descobriu um remo 

indígena, lustrado e escuro. (...) Era diferente do quarto de Yaqub, vazio, sem 

marcas ou entulho: abrigo de um corpo, nada mais (HATOUM, 2008, p.80) 

 

 O quarto dos gêmeos projeta diferentes espacialidades: Omar e os botequins, 

prostíbulos, bairros pobres, os barcos, os lugares de má fama; Yaqub e os bairros nobres, 

os espaços higienizados, as plantas de construção, os edifícios. Omar vive de planos 
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erráticos e sua vida boêmia parece acorrentá-lo ao puro presente; Yaqub, por outro lado, 

possui tamanha confiança nas ideias de “progresso” e “futuro” que acaba perdendo um 

pouco a simpatia de Nael. Toda essa gama de espacialidades é fundamental para tornar 

os personagens complexos e evitar uma caracterização excessivamente binária entre os 

dois personagens.  

 No caso específico de Rânia, os seus espaços são predominantemente os 

fechados, como percebemos ter sido o caso de seu duplo Samara Délia em Relato de 

um certo Oriente. Este fechamento dá conta tanto de sua condição de mulher criada em 

uma perspectiva machista (como salientamos, seu quarto é inferior aos dos irmãos), mas 

também indica a relação sufocante com a própria família, principalmente com a mãe, 

cujas censuras amorosas a fazem se exilar voluntariamente da vida social e amorosa.  

 Zana, a primeira palavra do romance, é dona por excelência do espaço da casa, 

ao passo que Halim, embora identificado também com a Casa e a Loja, está integrado a 

todo um espaço boêmio da região do porto. Ao longo do romance, vemos um sutil 

deslocamento do patriarca nos espaços da casa e da sua loja. Sua condição de 

centralidade como foco do amor da esposa e enquanto provedor dos recursos 

econômicos da família, com o passar dos anos, vai sendo perdida. Seu corpo se desloca 

nessa mudança de poder. Passa os dias em um pequeno espaço periférico da Loja que 

fundou: “Nos últimos anos de vida, Halim conviveu com essa paisagem sozinho no 

pequeno depósito de coisas velhas, entregue aos meandros da memória” (HATOUM, 

2006, p.137). O contraponto entre Halim e o empreendedor indiano Rochiram é o de duas 

maneiras diferentes de fazer comércio. O caminho do libanês é o de um comércio local, 

enraizado, feito de escambos, jogos e bebedeiras; a integração de seu empreendimento 

com a comunidade é total. Ele é o comerciante do bairro, com um caderninho de vendas 

fiadas a serem pagas “no próximo mês”. Rochiram, por outro lado, é o sinal dos “novos 

tempos”, de um capitalismo volátil, descentrado, cujas intervenções no espaço não 

possuem nenhum compromisso com a noção de “Lugar”: “Vivia em trânsito, construindo 

hotéis em vários continentes. Era como se morasse em pátrias provisórias, falasse 

línguas provisórias e fizesse amizades provisórias. O que se enraizava em cada lugar 

eram os negócios” (HATOUM, 2006, p.169). 
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 Domingas e Nael ocuparão um lugar de subalternidade, o de dois quartinhos nos 

fundos do sobrado da família libanesa. O próprio Nael está consciente de tudo isto: 

 

Zana tentou zelar por uma atenção equilibrada aos filhos. Rânia significava muito 

mais do que eu, porém menos do que os gêmeos. Por exemplo: eu dormia num 

quartinho construído no quintal, fora dos limites da casa. Rânia dormia num 

pequeno aposento, só que no andar superior. Os gêmeos dormiam em quartos 

semelhantes e contíguos, com a mesma mobília; recebiam a mesma mesada, as 

mesmas moedas, e ambos estudavam no colégio dos padres. Era um privilégio; 

era também um transtorno (HATOUM, 2008, p.24) 

 

 Temos outra vez a casa como espaço que organiza e torna visível hierarquias 

baseadas no gênero, na raça (a condição mestiça de Nael não pode ser esquecida) e na 

posição social.  

 A casa mimetiza a condição familiar, como também a tragédia do próprio país. A 

respeito disto,  Alisson Leão (2010, p.52) afirma: 

 

Conforme a narrativa de Nael acompanha o esfacelamento das relações entre a 

família de libaneses, somos levados, pelo seu olhar, a observar uma certa cidade 

a se desfazer também. A chegada da parafernália moderna altera uma série de 

quadros. Sem nenhuma sombra de saudosismo, o que está à frente de nossos 

olhos é o soterramento de formas de espacialização tomadas por subalternas, tais 

como a Cidade Flutuante. 

 

 A ruína da casa é função tanto dos conflitos internos à própria família, quanto da 

necessidade, estabelecida pela lógica interna do romance, de ser uma alegoria de um 

processo de acirramento das tensões e abismos sociais. A derrocada física do espaço 

familiar continuará a ser um tema importante em Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado, 

como logo veremos. Estes três sobrados serão envelhecidos, vendidos, 

descaracterizados e mesmo completamente destruídos. Na descrição da derrocada final 

da casa onde viveram Zana e Halim (transformada em um armazém), é impossível não 
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pensar que também se projeta, a partir desta imagem, a falência de um projeto nacional 

de “desenvolvimento”: 

 

Os azulejos portugueses com a imagem da santa padroeira foram arrancados. E 

o desenho sóbrio da fachada, harmonia de retas e curvas, foi tapado por um 

ecletismo delirante. A fachada, que era razoável, tornou-se uma máscara de 

horror, e a ideia que se faz de uma casa desfez-se em pouco tempo. (...) Foi uma 

festa de estrondo, e na rua uma fila de carros pretos despejava políticos e militares 

de alta patente. (...) Só não vi gente da nossa rua (HATOUM, 2008, p.190) 

 

 

 O olhar atento à produção social do espaço urbano aparece de forma mais direta 

em outras partes do romance, como é o caso da destruição do bairro humilde da Cidade 

Flutuante, realizado pelo governo da Ditadura Militar, cena que nos lembra muitas 

desocupações do Brasil recente: 

 

Assistiam, atônitos, à demolição da Cidade Flutuante. Os moradores xingavam os 

demolidores, não queriam morar longe do pequeno porto, longe do rio. (...) Os 

telhados desabavam, caibros e ripas caíam na água e se distanciavam da margem 

do Negro. Tudo se desfez num só dia, o bairro todo desapareceu (HATOUM, 

2006, p. 159) 

 

 Referências a ciclos econômicos, às intervenções da ditadura militar, ao 

nascimento e destruição de bairros aparecem com maior frequência do que no romance 

anterior. A menor fragmentação de Dois irmãos e a menor incidência de uma prosa 

poética podem indicar justamente um projeto de denúncia política mais explícita. Tudo 

construído para que tenhamos uma visão mais “objetiva” do processo formativo da cidade 

de Manaus e das regiões do seu entorno; é este pano de fundo que torna as trajetórias 

individuais dos personagens, os seus espaços íntimos e a produção social do espaço 

uma só jornada. Assim, após a dissolução da família e a venda e degradação da casa, 

Nael caminha pelas ruas de Manaus, no final do romance, e reflete: “Olhava com 
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assombro e tristeza a cidade que se mutilava e crescia ao mesmo tempo, afastada do 

porto e do rio, irreconciliável com o seu passado” (HATOUM, 2006, p.197).  

 Irreconciliável passado, assombro e tristeza são palavras-chave para que 

possamos entender a novela Órfãos do Eldorado. Como aconteceu nos livros anteriores, 

temos uma crônica da decadência de uma casa e de uma linhagem familiar. O foco é 

mais restrito, pela própria estrutura do livro, à decadência financeira e espiritual do 

protagonista, o bon vivant Arminto Cordovil. O livro é narrado como uma confissão, feita 

pelo próprio Cordovil, a um interlocutor sem nome e contado de uma maneira linear, com 

um clímax bem definido ao final e relacionado à revelação de um segredo familiar – 

procedimento utilizado por Hatoum em Cinzas do Norte e Dois irmãos e que, aqui, não 

tem o mesmo efeito estético dos livros anteriores.  

 Como ocorre nos outros livros de Hatoum, a narrativa é constituída por um 

mosaico variado de personagens que são construídos para dar conta de uma espécie de 

microcosmos da sociedade brasileira. Temos os imigrantes, o grande proprietário de 

terras, o playboy sem rumo na vida, os empregados domésticos, o profissional liberal, o 

especulador, o comerciante, etc. O centro dos conflitos, porém, é mantido na família 

burguesa abastada que, assim como nos romances anteriores, sofrerá um processo de 

derrocada econômica e moral. A família  pode ser lida, outra vez, como uma alegoria do 

próprio Brasil. A trajetória de Arminto é de alguma maneira um espelho de certas ilusões 

e irresponsabilidades da própria sociedade brasileira. Sua miséria final é a miséria do 

Norte. O mesmo pode ser dito de seu pai, Amando. Também o patriarca sofre com 

delírios de grandeza a respeito do seu empreendimento. Os ecos do romance regionalista 

de 30 podem ser ouvidos com muita força nesta novela, no sentido de que temos em 

Arminto, como também em Mundo, como veremos, a figura do neto que não consegue 

se adaptar à estrutura patriarcal que herda. As sombras dos avôs, falecidos nas duas 

histórias, é muito forte e os dois pais, tanto de Cinzas, quanto de Órfãos, tentam a todo 

custo serem dignos da dureza e força dos avôs. Aos netos sobra uma revolta que, no fim 

das contas, implica em perder a si mesmo. Arminto está o tempo todo vagando pela vida, 

pelos espaços de Manaus e pelos rios; o final do livro é uma viagem até a lha do Eldorado; 

e a condição de Arminto é a do exílio em relação ao legado da família, em relação ao pai, 

em relação ao amor. Outra vez, temos um narrador que, não obstante seja o centro das 
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ações, conserva um lugar de marginalidade; mais uma vez, são importantes os temas da 

viagem/deslocamento e do exílio.  Como bem analisa Trevisan (2010, p.60): 

 

A trajetória de Arminto constrói-se à margem da vida: à margem da possibilidade 

do amor de seu pai e, muitas vezes, à margem da experiência histórica, que 

sempre está marcada pela ação paterna (...) Cabe destacar que o tempo linear 

está representado pelo ritmo de vida de Amando Cordovil que ilustra o movimento 

econômico e político de Manaus, a ascensão e o declínio do comércio da borracha 

no Rio Amazonas. Toda a força da historicidade convive com as lendas e os mitos 

amazônicos, essa duplicidade temporal permanece como um eixo em todo o 

relato. Arminto vai de uma margem à outra. 

  

 Como foi percebido em Relato e Dois irmãos, identificamos o compromisso do 

projeto de Hatoum com uma apresentação do Norte, apresentação esta interligada a uma 

vocação para a explicação do Nacional. Pela concisão do próprio gênero novela, este 

aspecto soa mais acentuado em Órfãos do Eldorado e aparece numa medida quase 

excessiva, ou didática, em alguns trechos. Temos todo o processo de formação de 

propriedades devidamente explicado, bem como as relações entre poder público corrupto 

e o empresariado do estado do Amazonas. O processo de formação da população do 

estado também é didaticamente explicado, através da indicação das ondas migratórias 

para o Norte (primeiro os japoneses, depois os nordestinos, etc), ondas migratórias 

sempre contextualizadas a um determinado ciclo econômico e a uma conjuntura mais 

ampla (as Primeira e Segunda Guerra Mundiais, por exemplo). Paralelo a isto, o enredo 

acompanha a prodigalidade e irresponsabilidade de Arminto e sua progressiva loucura 

de amor em relação à misteriosa Dinaura.  

 As mudanças estruturais e econômicas sofridas pela família-protagonista são 

alegorizadas outra vez pelo centralidade metafórica da casa: na novela em questão, é o 

caso do Palacete Branco, onde o protagonista, Arminto, nasceu, bem como a casa da 

fazenda de Vila Bela. As duas casas, antes suntuosas e poderosas, cairão ou escaparão 

das mãos do protagonista.  

 As espacialidades específicas de cada personagem continuam claras e 

desempenham função semelhante ao que vimos nas obras anteriores. Florita, a servidora 
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doméstica (duplo de Anastácia e de Domingas), possui espaços específicos para  viver 

na casa (e seu destino está selado ao Palacete Branco, forma de evidenciar a vida de 

servidão que viveu); Amando está diretamente relacionado à heterotopia do navio 

cargueiro, chamado ironicamente de Eldorado; Estiliano, o erudito advogado da família e 

único amigo de Amando, está vinculado aos espaços da biblioteca e da justiça; Dinaura, 

aos espaços do mito, tais como os lagos encantados e o Eldorado; e Arminto está 

relacionado, tanto no começo da narrativa, quanto ao final, às canoas, rios, navios 

turísticos, navios turísticos e à humilde tapera onde viverá a velhice. 

 Encontramos, mais uma vez, o tema da Natureza, cuja presença é muito forte na 

trama. A contemplação da Natureza pelos personagens é menos marcada pelo sublime 

do que em Relato e Dois irmãos, porém é ainda assim uma natureza lírica, viva, 

exuberante. A sua relação com o espaço da cidade é mais uma vez importante: os dois 

grandes espaços se interconectam. Desta maneira, retorna também o espaço da cidade 

de Manaus, embora em Órfãos o tema da degradação urbana seja menos presente do 

que nos outros livros. Há uma presença quase arqueológica de nomes de barcos, 

botecos, comércios e logradouros, muitos que talvez não existam mais na Manaus do 

século XXI. Nenhum destes espaços urbanos, porém, é descrito com detalhes. Eles são 

apenas pontuados. Da mesma maneira, o espaço ao redor dos personagens não chega 

a criar as atmosferas intensas de Relato de um certo Oriente e Dois irmãos; as cenas 

são “emolduradas” de uma maneira extremamente econômica (a única exceção é a cena 

de sexo entre Arminto e Dinaura). 

 Se compararmos Órfãos do Eldorado aos livros anteriores, perceberemos que a 

especificidade espacial deste livro reside numa presença mais acentuada dos espaços 

dos mitos no desenvolvimento narrativo. Não há, entretanto, uma realidade sobrenatural, 

ou relacionada ao realismo mágico em Órfãos. O mito aparece como produto do 

imaginário, como narrativa e também como um dado social, no sentido de que ele é vivido 

por muitas das personagens do livro. O exemplo abaixo, que diz respeito às fofocas 

relacionadas aos flertes entre Dinaura e Arminto, ilustram bem a maneira como o mito 

surge na narrativa: 

 



212 
 

 

No porto de Vila Bela, alguém espalhou que a órfã era uma cobra sucuri que ia me 

devorar e depois me arrastar para uma cidade no fundo do rio. E que eu devia 

quebrar o encanto antes de ser transformado numa criatura diabólica. Como 

Dinaura não falava com ninguém, surgiram rumores de que as pessoas caladas 

eram enfeitiçadas por Jurupari, deus do Mal (HATOUM, 2008, p.34-35) 

 

 O Eldorado, a lagoa encantada, as cidades submersas são os principais espaços 

míticos do livro. O que significam? Eles são uma alegoria do próprio Brasil e da região 

Norte, primeiro. A terra cheia de promessas e riquezas é a ilusão de um Brasil e de um 

Norte que “vão acontecer” e, ao mesmo tempo, a miséria social, a degradação econômica 

dos personagens são uma “prisão” semelhante às prisões e degredos mágicos dos mitos 

da lagoa e da cidade submersa.  

 Como foi visto em relação aos outros livros, seria um equívoco, porém, se ater a 

esta viés sociológico apenas. Os espaços míticos são uma alegoria da própria loucura e 

vida errática do protagonista: Arminto está procurando o Paraíso Perdido onde sua 

amada Dinaura supostamente estaria. Assim como as Iaras enfeitiçam os homens nas 

histórias míticas, Arminto está enfeitiçado por uma paixão incestuosa e sua vida é 

destruída por isto. Ao reencontrar Dinaura – senil? Doente? Insana? – em um lugar mítico 

por excelência, a ilha, chamada na novela de Eldorado, é no espaço da representação 

que podemos encontrar concentrados os dramas tanto do personagem, quanto de uma 

paisagem social.  

 

No fim do atalho, vimos o lago do Eldorado. A água preta, quase azulada. E a 

superfície lisa e quieta como um espelho deitado na noite. Não havia beleza igual. 

Poucas casas de madeira entre a margem e a floresta. Nenhuma voz. Nenhuma 

criança (...) Lá fora, a imensidão do lago e da floresta. E silêncio. Aquele lugar tão 

bonito, o Eldorado, era habitado pela solidão (HATOUM, 2008, p.102) 

 

 O Eldorado é um lugar vazio e lá Arminto não encontra nem a realização do amor, 

nem a realização das riquezas. As utopias, delírios de grandeza, ambições, a loucura do 

amor: as linhas temáticas da novela convergem e se entrelaçam neste espaço final, a 

ilha. 
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4.3 Cinzas do Norte: considerações gerais 

 

Se houvesse uma espécie de torneio que decidiria qual a família mais infeliz da 

literatura contemporânea brasileira, é provável que Cinzas do Norte ganharia um honroso 

primeiro lugar. Movido por uma ferida na própria memória – a triste trajetória do seu amigo 

Raimundo –, Lavo, o narrador órfão, decide acertar as contas com o passado e contar 

não apenas a história do amigo, como da sua própria família e terra. No centro desta 

narrativa estão as relações conturbadas entre (Rai)Mundo, um jovem sensível e rebelde, 

Jano, um obtuso burguês proprietário de terras e Alícia, mãe de Mundo e cujo casamento 

com Jano se originou por interesses mais financeiros do que amorosos. Outros 

personagens, de diferentes posições sociais e ocupações, se juntam a estes 

protagonistas: tio Ranulfo, com quem Alícia mantém um tórrido e secreto caso de amor 

cuja duração se extende por quase três décadas, tia Ramira, a frustrada e alienada tia 

de Lavo, Arana, o “artista da ilha”, aliado dos militares e verdadeiro pai biológico de 

Mundo, entre outros personagens.  

 As famílias de Lavo e Mundo possuem laços em comum – Alícia, por exemplo, foi 

amiga da falecida mãe de Lavo - e os dois personagens se conhecem ainda pré-

adolescentes em Manaus. Lavo se tornará um entediado, relutante e enraizado 

advogado, enquanto Mundo, após sair do Brasil, viverá uma vida de privações típicas de 

um exilado latino-americano na Europa. Os demônios interiores de Mundo nunca 

conseguirão ser sarados; sua trajetória de vida e sua arte serão até o leito de morte 

erráticas. Lavo, porém, não consegue esquecê-lo: o destino e a arte de Mundo lhe 

fascinam e são, a seu modo, um trauma. Lavo parece escrever a vida de Mundo como 

um ato de justiça.  

 A história de Mundo e dos personagens que orbitam ao seu redor é contada por 

Lavo através de uma série de depoimentos, quase como se eles precisassem constar de 

um “auto do processo”. A linguagem de Lavo é bem mais concisa e menos poética do 
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que a dos narradores de Relato de um certo oriente e Dois irmãos. Haja vista a 

comparação estilística feita anteriormente entre ambos, por que temos observado uma 

considerável mudança no estilo de Hatoum, ao longo do tempo?  

 Em Vidas em trânsito: as ficções de Samuel Rawet e Milton Hatoum, Stefania 

Chiarelli sustenta que a linguagem nos dois primeiros romances do escritor amazonense 

procura de alguma maneira se tornar uma “palavra-ornamento” (CHIARELLI, 2007, p.44). 

Desta forma, o estilo procuraria se adequar de alguma maneira à forte temática oriental 

presente nas duas obras: 

 

Não seria inadequado perceber na dicção de Nassar e Hatoum a marca do 

arabesco, elemento constitutivo da escrita árabe. Do ponto de vista 

estético, a beleza desse tipo de traço serve como importante adorno tanto 

das páginas do Corão como de monumentos arquitetônicos do mundo 

muçulmano. Minha motivação em vincular a prosa de Hatoum à palavra-

ornamento não pretende associar sua escrita à exibição de virtuosismo 

linguístico ou ao embelezamento gratuito da dicção, mas à matriz oriental 

do Relato, o que reitera a marca híbrida, mesclada, de sua narrativa 

(CHIARELLI, 2007, p.62) 

 

 A partir destas considerações, é possível formular uma primeira, mas não única, 

hipótese: no caso de Cinzas do Norte, a mudança na linguagem pode ser parcialmente 

explicada porque acompanha a ausência da temática oriental no romance em estudo. A 

posição do narrador, porém, nos oferece mais esclarecimentos. Ao contrário dos 

narradores dos dois romances anteriores, Lavo mantém uma distância bem maior em 

relação aos acontecimentos. Sua busca não é por uma resposta relacionada à própria 

origem, como acontece com os narradores-testemunha anteriores de Hatoum.  

Embora haja enigmas que Lavo procura responder – “Quem é o verdadeiro pai de 

mundo?”, ou “Por que Mundo e Lavo se odeiam tanto?” -, sua maior preocupação 

consiste em reconstruir a vida e a obra de Mundo. A ênfase em um único personagem, 
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cuja centralidade se torna evidente ao longo da leitura, diferencia Cinzas do Norte dos 

livros que lhe são anteriores, aproximando-o neste aspecto de Órfãos do Eldorado 

(embora nesse, pela primeira vez, o narrador seja o protagonista do enredo). Citamos o 

termo jurídico “auto”. Além deste gênero textual, o romance se aproximaria da biografia; 

observa-se, também, a presença de cartas, escritas por tio Ran e Mundo, anexadas por 

Lavo ao seu próprio relato.  

O que há em comum entre os três gêneros textuais citados? A não ficcionalidade. 

Podemos lembrar do Lazarilho de Tormes. Existe nas duas obras uma aproximação com 

o gênero não ficional. Lazarilho está, afinal de contas, escrevendo as suas “memórias” e 

elas são uma espécie de justificativa a fim de legitimar a sua própria trajetória de razoável 

ascensão social. Legitimação e compreensão se tornam os eixos estruturadores do relato 

construído por Lavo. Neste sentido, uma simulação de não ficcionalidade, de escritas 

pautadas por aquilo que “realmente aconteceu”, teriam empurrado a linguagem tanto de 

Cinzas do Norte, quanto do Lazarilho de Tormes, na direção de uma maior concisão e 

objetividade43, ao passo que Relato de um certo Oriente e Dois irmãos estão mais 

próximos do testemunho e da autobiografia. Apontamos o quanto o Lazarilho mostrava 

uma visão não idealizada de diferentes extratos sociais, o que se refletia também na 

representação concisa do espaço. Por que não poderia existir um movimento semelhante 

no desenvolvimento da escrita de Hatoum? É neste sentido que Penalva & Schneider 

(2012, p.30) defendem, no artigo “Identidade e hibridismo na Amazônia brasileira: um 

estudo comparativo de Dois Irmãos e Cinzas do Norte, de Milton Hatoum”, que a 

Amazônia no segundo romance publicado pelo amazonense ainda comporta um forte 

aspecto mítico, completamente dissipado em Cinzas do Norte e parodiado no caso de 

Órfãos do Eldorado. Também achamos que seja aplicável a ideia trazida à baila ao 

comentarmos Dois Irmãos: à medida em que o aspecto de denúncia política se acentua 

na obra de Hatoum, a linguagem abdica do espessor poético e do subjetivismo em prol 

de uma maior concisão – neste sentido, o espaço é um dos índices através dos quais 

                                                             
43 Para Echvarría (2011, p.15), o romance moderno teria derivado de uma paródia do discurso jurídico/burocrático 
do império espanhol no século XVI. O ponto de partida do romance moderno, o crítico aponta, seria justamente a 
picaresca. 
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podemos visualizar melhor essa mudança. Isto não implica, importante frisar, em  uma 

perda de qualidade literária, necessariamente. 

Um conexão importante a ser feita é a possível relacão entre Cinzas do Norte e 

aspectos do romance nordestino de 30, que muitas vezes tematizou a derrocada 

financeira de uma determinada elite, cuja riqueza se baseava na terra, em favor de uma 

nova modalidade de capitalismo mais industrial, por exemplo. O mesmo se dá com Jano. 

Ele é um “coronel” cuja derrocada econômica, além de ser explicada pelo dissolução do 

próprio núcleo familiar, é também causada pelas mudanças econômicas de sua época. 

Em sua mediocridade, Jano é um Paulo Honório menor, pois sequer consegue se dar 

conta da própria coisificação; a doença e os sinais de uma crescente insanidade mental 

sofridas por Jano nos lembram diversos personagens do romance Fogo Morto, de José 

Lins do Rego. Mundo, por sua vez, é o típico personagem “inadaptado”, aquele que não 

consegue se adequar ao discurso e ao locus preparado pelo patriarca para ele. Outra 

conexão com 30 é o fato de que o protagonista do romance sequer ser filho legítimo de 

Jano: como demonstrou o estudo de Süssekind (1983), não descender diretamente do 

sangue do patriarca, em algumas obras do romance de 30, contribui para a inadaptação. 

Pode ser destacado igualmente um aspecto boêmio nele e em outros vagabundos-

andarilhos como tio Ran, ou o Omar de Dois Irmãos. Como não lembrar, por exemplo, 

dos malandros de Jorge Amado? Quincas Berro D’Água poderia muito bem ser um 

apelido apropriado a estes personagens.  

 Neste sentido, Hatoum é o mais “moderno”, ou “modernista”, dos nossos escritores 

contemporâneos, embora não estejamos convencidos de que ele seja, apesar da 

apontada influência do romance de 30, um regionalista. Na dissertação de mestrado 

Cinzas do Norte e a estética modernista, Flávia Vicenzi faz uma acertada conexão, seja 

através do levantamento de entrevistas dadas por Hatoum, seja mediante a análise de 

sua obra ficcional, entre estética moderna, no seu sentido amplo, e a obra do 

amazonense. Entretanto, a pesquisadora, abraçando considerações de Silviano Santiago 

a respeito do modernismo, infelizmente chega a uma série de conclusões redutoras, cuja 

síntese parcial pode ser encontrada no trecho abaixo: 
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No entanto, Silviano Santiago, devido a esses mesmos fatores, questiona 

a obra de Hatoum. Procedendo a uma revisão da estética e da ideologia 

modernista, cujas raízes estão no pensamento moderno, o analista cultural 

assume uma postura crítica. Ele questiona, primeiramente, o lugar do 

artista, que autoridade ele teria para designar o caminho certo para a 

massa, para se colocar no papel de grande líder pedagógico capaz de 

conduzir e esclarecer o restante da população. O intelectual, inserido em 

uma determinada lógica de pensamento, não se autoquestiona, não duvida 

do seu próprio saber. Nessa discussão, entram vários problemas: a 

unidade (um único caminho ideal para todos) que apaga a pluralidade 

social; a insuficiência da linguagem na representação da realidade; a 

impossibilidade de se transmitir a experiência. Ou seja, todas as questões 

teóricas que estão sendo debatidas na pós-modernidade e que são 

ignoradas pela literatura de Hatoum. Sua opção é a do caminho seguro da 

tradição e o seu desejo, como autor, é o de se inserir em uma tradição 

clássica, que se diz universal e atemporal (VICENZI, 2009, p.92) 

 

 Encontramos acima dois equívocos: primeiro, a ligação direta, quase aritmética, 

entre o modernismo e a obra de Hatoum, sem que sejam apontadas outras mediações. 

Segundo, a aplicação acrítica de alguns dos pressupostos de Santiago, cuja visão a 

respeito do modernismo nos parece em parte redutora e provavelmente muito guiada por 

uma euforia datada em relação à ideia de pós-modernidade44. Será que haveria mesmo 

em Cinzas do Norte o endosso da imagem de um artista enquanto “grande líder 

pedagógico”? Haveria uma confiança absoluta na transmissão da experiência, ou na 

construção de uma totalidade abarcada pelo discurso da memória e da história? Ou um 

desprezo pela pluralidade social e pelas vozes narrativas? A resposta é não. Porosidade 

de fronteiras, mestiçagens e hibridismos, pluralidade de vozes e perspectivas são 

                                                             
44 A discussão a respeito das ideias de Santiago sobre o modernismo foge ao escopo do nosso trabalho. No entanto, 
cremos que o ensaísta incorre no equívoco de, em momentos pontuais, ler o modernismo brasileiro como se fosse 
ideologicamente equiparável ao modernismo anglo-saxão. Assim, aspectos como o hermetismo e o elitismo, que 
de fato marcaram momentos do modernismo anglo-saxão, não se processam exatamente da mesma forma no caso 
das vanguardas latino-americanas (COUTINHO, 2003, p.106-110). Sustentamos também que a crítica ao 
Modernismo feita por Silviano Santiago pode ser entendida como uma estratégia discursiva para legitimar, no 
contexto dos anos 70-90, a sua própria posição como narrador “pós-moderno”.  
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algumas características, entre outras, que podemos apontar como contra-argumentos a 

uma visão de Hatoum enquanto um artista conservador e de literatura “fechada” – e 

mesmo que sua obra assim o fosse, dificilmente endossaríamos tal característica como 

“moderna/modernista”.  

Será a indagação sobre as artes visuais e o papel do artista o nosso primeiro passo 

na leitura das diferentes expressões do espaço literário contidas em Cinzas do Norte. 

Tendo em mente as considerações de Soja, Lefebvre, Augé e Osman Lins no tocante às 

suas categorias espaciais, podemos dividir, inspirados nas formulações destes teóricos, 

o espaço no romance em três categorias: 

a) Espaço representado; 

b) Espaço íntimo; 

c) Espaço público; 

Espaço Representado retoma o Representation of Space de Lefebvre; Espaço 

Público e Íntimo desdobram todo o conceito de Espaço Social, porém é importante 

ressaltar mais uma vez o quanto não vamos procurar relações especulares extra-textuais, 

mas espacialidades criadas e analisadas no texto. As terminologias acima devem ser 

tomadas como um ponto de partida e não esgotam a complexidade dos exemplos 

apontados nas páginas seguintes; é importante frisar o quanto estão imbricadas uma na 

outra e se apresentam aqui separadas devido a uma necessidade didática. O espaço da 

Casa, por exemplo, sempre possui uma faceta pública, especialmente no caso dos 

palacetes das histórias de Hatoum. 

As três categorias estão relacionadas a uma espacialidade mais ampla, porém. 

Todo o romance pode ser lido como um conjunto de metáforas espaciais apontando para 

a criação de um senso de ruínas. Personagens, lugares, metáforas, vozes, ideologias: a 

ruína organiza as diferentes peças do nosso quebra-cabeça. 

 

4.4 Cinzas do Norte: o espaço no espaço da representação 
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Um recurso importante na reconstrução da vida de Mundo consiste na obsessiva 

catalogação curatorial que Lavo faz das obras de arte criadas pelo amigo. Há um embate 

entre Mundo e Jano, no qual a condição de artista de Mundo é um elemento importante: 

Jano não aceita a vocação do filho. Outro embate, entre Arana e Mundo, se dá 

principalmente na crescente colisão dos diferentes projetos estéticos defendidos por 

ambos; o romance põe as obras do ardiloso mestre e do seu talentoso discípulo em 

crescente atrito; a decepção de Mundo com as obras de arte de Arana traz consigo uma 

decepção que também é ética. Será este segundo conflito que acompanharemos com 

mais detalhe em nosso estudo. 

Como vimos, a Amazônia, ou melhor, a Natureza, foi um tópico obrigatório de 

abordagem na moderna literatura sobre a região, já a partir de Euclides da Cunha. Em 

alguns casos, tivemos o Inferno Verde; em outros, O Paraíso; em vários, O Gigante; em 

outros, a Natureza mal aparece, programaticamente renegada. No entanto, permanece 

um desafio, uma pergunta: o que fazer com ela? Como responder a ela? Verificamos o 

quanto em todos os seus livros de ficção Hatoum tenta dar conta da Natureza. Quando o 

sublime ou o exuberante aparecem nas descrições a respeito da natureza, elas surgem 

de modo geral com a mediação do olhar imigrante. Dorner, ou o pai de Hakim, se 

impressionam com a Mata, mas essa impressão é função não tanto de um estilo 

obrigatório de representação da floresta, mas sim da trajetória específica destes 

personagens. O possível exotismo contido na obra de Hatoum está sempre mediado por 

estes personagens. Neste sentido, nos aproximamos de Leonardo Tonus no seu artigo 

“Olhando a alteridade: o efeito-exótico em Milton Hatoum” (2008, p.28), quando fala de 

uma associação, na escrita hatouniana, do exótico com a alteridade, associação esta 

cujo efeito consiste em relativizar o próprio exotismo. Discordamos do artigo, porém, 

quando Tonus defende que, no caso de Relato de um certo Oriente, por exemplo, a 

relativização dos possíveis só aconteça com o personagem Hakim e não com outros. 

Diante da pergunta “Existe exotismo na obra de Hatoum?”, podemos dar uma 

resposta mais ampla, antes circunscrita à leitura realizada a respeito de “Um oriental na 

vastidão”: sim, em alguns casos, principalmente quando a cultura árabe é representada. 

Mas se trata de um exotismo sempre mediado, nunca redundando em uma caricatura. 
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Até certo ponto, a procura pela “palavra-ornamento”, nos termos propostos por Chiarelli 

a respeito das marcas orientais hatounianas, pode ser considerada uma variante da 

busca dos regionalistas amazonenses em mimetizar no estilo um elemento 

imediatamente identificável na natureza. No entanto, outra vez, esse possível exotismo é 

tensionado, ou mesmo anulado, porque outras variáveis surgem: a investigação do 

passado pela memória (CHIARELLI, 2007, p.80) e as trajetórias individuais dos 

personagens são os “nortes” a guiarem toda a representação ficcional da obra em estudo. 

A identidade cristalizada nunca é o ponto de chegada da literatura hatouniana. 

É neste sentido que Cinzas do Norte sempre nos chamou muita atenção. Menos 

pela ausência da “palavra-ornamento” e mais por uma quase obsessiva discussão a 

respeito de nacionalismos, localismos, regionalismos e exotismos. O debate permeia a 

conversa e as diferentes visões de mundo entre os personagens, mas se realiza com 

toda a sua sofistação na descrição de dezenas de obras de arte. Quase todas as obras 

contidas no romance dizem respeito a uma reflexão sobre modos de representação de 

espaços. “O que fazer da Natureza?” se transforma, ao longo do livro, em “Por que, como 

e para que narrar a Natureza?”. A discussão sobre artes visuais e o papel sociopolítico 

do artista também procuram dar respostas tanto a uma fortuna crítica que busca dar conta 

do suposto binômio regionalismo-exotismo na obra de Hatoum, quanto à tradição literária 

e visual precedente a Cinzas do Norte. 

 O modo como Hatoum descreve as obras de arte criadas por seus personagens 

pode ser melhor entendido se nos aproximarmos do conceito de écfrase. No seu artigo 

“Categorias epidíticas da ekphrasis”, João Adolfo Hansen (2006, p.85-86) afirma que o 

termo grego ekphrasis nasce de phrazô – “fazer entender” – e ek – “até o fim”. Nos 

exercícios preparatórios de retórica gregos escritos entre os séculos I e IV d.c., a écfrase 

consiste em uma técnica que criava enunciados cuja principal finalidade era realizar uma 

descrição que possuísse energeia, “vividez”. Paisagens, caracteres, obras de arte e 

paixões eram descritas como exercícios de eloquência propostos a um público ouvinte, 

que analisava o resultado das écfrases através de uma série de regras e topoi pré-

codificados.  
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A ekphrasis é falsa fictio, pois narra o que não é; sua audiência sabe disso 

e a ouve bem justamente porque a ouve como artifício cujos preceitos são 

críveis, pois aptos para narrar o incrível. (...) Na ekphrasis o narrador se 

define como intérprete (exégetes) da interpretação que o pintor fez de sua 

matéria. Assim, geralmente antecipa a exposição das imagens fictícias 

com a declaração de que as viu diretamente ou que viu uma cópia delas. 

(...) E como a descrição da imagem e a interpretação dos seus topoi 

efetivamente não têm um primeiro, evidenciam-se para a audiência como 

efetuação artificiosa de um engenho perspicaz e versátil, merecedor de 

encômio, aplauso e fama (HANSEN, 2006, p.86-87) 

 

 Algumas coisas chamam atenção: primeiro, o fato de que a écfrase não diz 

respeito necessariamente a uma obra de arte que previamente existiu no “mundo real”; 

pelo contrário, ela é um discurso visto como fazendo parte do universo da fictio. Segundo, 

a écfrase não é criada como um mero exercício intelectual, ou especulativo, mas ela 

possui uma função social bem definida e tem como escopo causar um efeito específico 

em um público conhecido previamente pelo retórico/poeta45. 

 As sucintas, porém precisas descrições de obras de arte no romance 

compartilham com o uso clássico da écfrase o fato de não serem obras de arte que 

existem no mundo empírico dos seus leitores. Pelo contrário, essas obras foram criadas, 

através de técnicas narrativas e metáforas, como peças fundamentais tanto da 

construção da verossimilhança interna da narrativa, quanto da série de discussões que 

querem suscitar; embora saibam que são peças de ficção, os leitores de Hatoum devem 

acreditar que tais obras “poderiam ter sido” as de um artista. O sucesso desse pacto 

narrativo depende justamente do quanto as obras de arte de Mundo ou de Arana, por 

exemplo, sejam apresentadas ao leitor com “vividez” suficiente para que possamos 

aceitá-las nos específicos termos propostos pelo romance.  

                                                             
45 Segundo Claudia Valladão Mattos (2006, p.107-108), a écfrase, até o século XVIII, era lida como uma fonte sobre 
obras artísticas da Antiguidade que teriam de fato existido. O Eikones, de Filóstrato, por exemplo, foi usado, até o 
século XIX, por artistas europeus como modelo para reviver o que teria sido a Pintura Clássica.  
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 No entanto, devemos aceitar com relutância a classificação de écfrase para as 

descrições contidas no livro. Écfrases as obras de Cinzas do Norte são apenas se 

tomarmos o termo em um sentido mais flexível e descontextualizado, como ocorreu na 

história da arte a partir do século XVIII (HANSEN, 2006, p.89). O importante, porém, 

consiste em perceber que, se não podemos chamar as descrições contidas em Cinzas 

do Norte de écfrases, de algum modo estas descrições estão vinculadas a uma tradição 

que se origina ali. 

 Voltemos, porém, a Mundo. O seu primeiro trabalho de arte que Lavo nos 

apresenta é um desenho no qual Mundo trabalhava no dia em que ambos se conhecem: 

 

Olhava o barco do monumento e desenhava com uma cara de espanto, 

mordendo os lábios e movendo a cabeça com meneios rápidos como os 

de um pássaro. Parei para ver o desenho: um barquinho torto e esquisito 

no meio de um mar escuro que podia ser o rio Negro ou o Amazonas. Além 

do mar, uma faixa branca (HATOUM, 2005, p.12). 

 

 Em uma simples cena inicial, Hatoum já estabelece, utilizando as artes visuais, o 

essencial a respeito do personagem. Descritas ali estão não uma, porém duas obras de 

arte. Mundo, como todo artista em formação, inicia a sua carreira imitando modelos já 

consagrados. Na cena, o modelo é um monumento. O amigo de Lavo, contudo, aproveita 

do original apenas o tema; à função celebratória e ao caráter estático do monumento, 

Mundo contrapõe um leitura muito mais subjetiva do tema que está contido na matriz. O 

barco é “torto”, “esquisito” e navega solitário – já aqui, o leitor pode intuir algo tanto sobre 

o destino do protagonista, quanto ao tipo de artista que o protagonista se tornará: alguém 

cuja vocação não será a de alinhar-se à monumentalização. Torto e esquisito são 

adjetivos adequados ao próprio Mundo: a primeira impressão de Lavo sobre o amigo não 

mudará muito no decorrer de todo o romance.  

 A descrição do trabalho de Mundo já aponta para duas funções que as obras de 

arte desempenham no romance: 1) Relacionar a representação artística com 
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características internas e externas de um personagem; 2) Relacionar a representação 

artística com um debate a respeito da política num regime de exceção, da representação 

da identidade brasileira e da representação do espaço amazônico. Embora, para nossa 

pesquisa, o segundo aspecto interesse mais, o primeiro geralmente não abdica de um 

forte aspecto especial ao se realizar. Assim, contra o monumento, o barquinho torto. O 

elogio da expressão artística individual é um contraponto ao discurso da arte enquanto 

monumentalização e “regionalismo”: Cinzas do Norte, através de Mundo, está criticando 

as representações identitárias totalitárias.  

Mundo é basicamente um autodidata e a formação artística que tem em escolas 

ou aulas particulares será aquela típica de um contexto cultural provinciano. Desde cedo, 

rechaçará a sua condição burguesa e o papel conservador que seu pai quer lhe impor; a 

arte é o centro da sua vida e pouco mais, além de sua mãe, lhe importa. Do início ao fim 

da narrativa, Mundo estará sempre à margem e se coloca assim com muito gosto; ele é 

o Acusador, aquele a apontar o quanto o Rei está nu; parte considerável do preço que 

paga, em termos de sanções impostas pelo pai ou pela sociedade, tem origem neste 

compromisso apaixonado que Mundo possui com a acusação moral. Segundo Shirley 

Carreira (2010, p.10), no artigo “Diferença e Alteridade em Cinzas do Norte”, Mundo é 

vitima da tirania paterna e do sistema social no qual vive, mas também sofre pelo próprio 

“fanatismo” em defender para si próprio a ideia de uma liberdade pessoal ilimitada, 

intransigente e que não consegue se integrar a uma rede social. Um exemplo disto está 

nos seus primeiros anos escolares: nosso jovem artista, na escola, faz uma série de 

caricaturas ridicularizando os seus colegas e um professor: “Os desenhos distorciam e 

misturavam nossos corpos, reconhecíamos traços de nós mesmos e dos outros, de modo 

que todos se sentiram ultrajados” (Hatoum, 2005, p.17-18). O ataque de Mundo, neste 

caso, é menos contra as pessoas em si – embora certamente por eles não alimentasse 

nenhum afeto em particular – e muito mais devido ao fato de que eles, e o professor, 

introjetavam um papel homogeneizador e careta imposto pela instituição-escola. 

 Cedo, porém, Mundo encontra um mestre: Arana, que ao final do livro se revelará, 

para a tristeza do protagonista, o seu pai biológico. De certa maneira, Arana também é o 

seu pai artístico: assim como Mundo precisará “matar” seu pai de adoção, o mesmo gesto 
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assassino será dirigido contra a arte de Arana e contra tudo que ela representa. De 

origem humilde, Arana é um típico arrivista balzaquiano (embora sem o brilho de um 

Rastignac ou a condição angelical de Lucien de Rubempré) e usa todos os meios 

possíveis para ascender na alta sociedade e conseguir prestígio e fama. Isto incluí casar 

por interesse, roubar obras de arte de artistas loucos ou pobres e vendê-las por uma 

fortuna como se fossem suas, exumar as ossadas de algum pobre diabo desconhecido 

a fim de criar uma “grande obra de arte”, ou vender o próprio talento para criar pinturas 

que agradem os poderosos e possam responder ao consumo exótico do espaço 

amazônico.  

 Inicialmente, porém, Mundo não percebe nada disso e o próprio Arana é retratado 

como um artista que, embora kitsch, talvez não seja de todo desinteressante. “Numa 

ilhota no meio do canal, uma sumaumeira escurecia um sobrado branco (...) Pedaços de 

tora amontoados no jardim, objetos estranhos fincados na areia” (HATOUM, 2005, p.40). 

Ao final do romance, Arana, rico pelos quadros vendidos e por se tornar um duvidoso 

exportador de madeira, terá um barco ironicamente nomeado por Hatoum como “O artista 

da ilha”; é exatamente isto que a arte de Arana é: fechada, provinciana, ilhada. Na 

chegada à ilha na qual vive, o exótico dos “objetos estranhos” já nos prepara para as 

alegorias ingênuas e regionalistas que encontramos em diferentes trabalhos de Arana 

descritos no livro. Diversos exemplos desta arte comercial e oficialesca de Arana podem 

ser dados. Um dos mais interessantes é este: 

 

Ao me virar, vi a parede coberta por um painel pintado de araras. Imensas, 

sobrevoavam um amontoado de torres de vidro e concreto no horizonte 

desmatado. A visão alucinada e grotesca da floresta, talvez do futuro, me arrepiou. 

“Nossa empresa encomendou esse quadro a um artista... Arana”, disse Palha. “Um 

pintor talentoso” (HATOUM, 2005, p. 264, grifos nossos) 

 

 A representação do espaço proposta pelo quadro condensa tudo aquilo que Lavo 

e Mundo abominam: a visão exótica da amazônia, a depredação da natureza e a falência 

urbanística do projeto desenvolvimentista da ditadura militar. A alegoria criada por Arana 
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usa o pitoresco para vender o estado do Amazonas como o lugar por excelência do 

progresso – sua representação do real engendra uma imagem que é ao mesmo tempo 

publicidade, pesadelo e projeção predatória. É a Amazônia como Gigante. A 

representação ufanista e distorcida, segundo Slater (2002, p.14-15; p.191), escamoteia 

aquilo que o discurso oficial não quer ver, como os problemas das populações caboclas, 

por exemplo.  

 Onde Mundo é inquieto, revoltado e sempre em busca de novas formas de 

expressar seus impulsos artísticos, Arana é professoral, demagógico e inescrupuloso. O 

papel que deve ser desempenhado em um regime exceção não passa apenas por um 

debate de qual seria a estética mais crítica; pelo contrário, em Cinzas do Norte 

percebemos que o modo como o artista se insere politicamente é também fundamental. 

Vida e obra estão entrelaçadas e tudo é político: a tinta na tela, o corpo, a covardia, o 

objeto escultórico, os materiais a serem usados num trabalho, o arrivismo, a revolta. 

Pintura e escultura não são suficientes para o debate proposto pelo livro, ou para os 

interesses do seu protagonista. A posição do corpo do artista, o corpo oprimido dos 

habitantes da região amazônica e os objetos do cotidiano precisam ser considerados 

criticamente no espaço no qual se inserem, mediante performances e instalações 

artísticas. 

 Por isso, ao viajar para o Rio de Janeiro, Mundo começa a conhecer outros artistas 

e referências e as novidades lhe são muito bem-vindas. Seu encontro com um artista 

contemporâneo, Alex Flem, e com as ações e acervos do Museu de Arte Moderna do 

Rio, são fundamentais para que possa dar uma guinada em sua formação artística: “fora 

Alex que o levara para ver um trabalho estranho: as pessoas entravam numa tenda, 

vestiam uma capa de plástico cheia de dobras e passavam a girar, gritar, e tentatavam 

se libertar de muitas coisas. ‘O corpo participa da obra, faz parte da arte’, disse Mundo, 

animado” (HATOUM, 2005, p.106-107). Arana, evidentemente, não compartilha da 

empolgação de Mundo. 

 Mundo encontra seu caminho no campo cada vez mais expandido das diferentes 

linguagens contemporâneas; o conceito ampliado de arte o liberta; diversas das 

propostas conceituais dos anos 60 e 70 na América Latina alinharam arte e engajamento 
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político de um modo que seria irresistível para alguém como ele. A liberdade estética 

também é uma afronta aos Pais: é impossível que o pai adotivo Jano, simbolizando a 

instância de recepção “média” e conservadora, ou o pai biológico e artístico Arana, 

simbolizando os valores regionalistas e nacionalistas promovidos pela ditadura, consigam 

acompanhar a arte contemporânea; é desta impossibilidade que Mundo retira forças para 

agenciar esteticamente a sua revolta. Performance, arte relacional e instalações ajudam 

a presentificar uma ação política através de um gesto estético e através do corpo; são 

estéticas que resistiram, ao menos naquele contexto inicial, à monumentalização e ao 

discurso totalizador. Com a arte contemporânea, Mundo pode também matar o terceiro 

Pai, a ideia de Pátria, através de uma intensa individualização dos seus atos criativos. 

 Há uma dicotomia entre arte contemporânea e arte moderna no romance de 

Hatoum? Ou uma valorização de trabalhos que tendem à desmaterialização contrapostos 

a trabalhos realizados em suportes mais tradicionais? Não. O próprio Mundo nunca 

deixará de pintar, fazer gravuras ou desenhar; suas obras mais pessoais se mantém no 

campo do desenho e da pintura. O que o romance captura, porém, é um “espírito do 

tempo” que encontrou na expansão do campo da arte, efetuado pelas estéticas 

contemporâneas, talvez o seu locus ideal. Tal captura também se relaciona ao conjunto 

de respostas que o livro dá ao constante tema da representação da Natureza na literatura 

sobre a Amazônia, bem como a todo um debate crítica sobre regionalismo, nacionalismo 

na obra do amazonense e na literatura brasileira em geral.   

 “Acho que deves usar a revolta para outras coisas, Mundo. Um tronco queimado 

com um monte de cruzes... Isso não é arte, não é nada” (HATOUM, 2005, p.148). A 

afirmação, claro, é de Arana, quando Mundo compartilha com ele o plano de fazer um 

site specific  em um conjunto populacional, Novo Eldorado, criado pelo coronel Zanda, 

comandante militar da Amazônia e amigo pessoal de Jano, pai de Mundo. O Novo 

Eldorado é um desastre urbano, uma das incontáveis obras públicas feitas no Brasil – 

boa parte delas corruptas – que objetivam gentrificar e higienizar os espaços urbanos; 

um lugar insalobre, sem esgotos e que não devolve dignidade às comunidades às quais 

se destina; pelo contrário.  
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 Curiosamente, nós não chegamos a vislumbrar o projeto realizado: apenas 

conhecemos o projeto de Mundo e as ruínas do seu Campo das cruzes: 

 

Mundo tirou o papel do bolso e mostrou o desenho: queria espetar uma 

cruz de madeira queimada diante de cada casinha do Novo Eldorado; ao 

todo, oitenta cruzes. Depois ia pendurar trapos pretos nos galhos no meio 

do descampado... ‘A ideia é queimar também o tronco da árvore’, 

acrescentou (Hatoum, 2005, p.147-148) 

 

 Percebamos a radical diferença em relação ao trabalho de Arana: o espaço 

amazônico não é representado enquanto uma fantasia compensatória e ufanista; pelo 

contrário, o trabalho de Mundo leva em conta elementos do espaço social amazônico que 

são invisíveis e os coloca em tensão com o discurso identitário oficial. Campos das cruzes 

foi uma afronta pessoal ao pai, mas também uma forma de expor politicamente um crime 

urbanístico. Mundo é bem-sucedido em seu intento? Talvez não inteiramente. O lado 

“choquemos os burgueses” é eficaz, pois seu trabalho produz manchetes 

sensacionalistas e abala Jano de verdade. Mundo passa a ser perseguido pelo regime e 

pelo seu pai; o perigo parece alimentar nele uma espécie de fantasia de martirização. No 

entanto, o trabalho não consegue criar uma verdadeira discussão política sobre o Novo 

Eldorado. E, embora, a população participe do site specific, uma das pessoas da 

comunidade assim descreve o trabalho para Lavo: “A fumaceira? Aquele homem que 

andava com ele... Ranulfo... Trepou num galho da seringueira e falou umas coisas.” 

(Hatoum, 2005, p.178, grifos nossos). O texto não quer representar de modo 

estereotipado, com esta fala, a leitura popular da arte contemporânea, mas mostrar que, 

contraditoriamente, os códigos de ampliação do campo da arte possuem limites 

relacionais, principalmente quando a arte contemporânea é consumida por uma classe 

social que não pertença aos extratos médio e alto. 
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 O último trabalho que gostaríamos de destacar é uma performance, realizada pelo 

protagonista quando, após se exilar na Europa, ele retorna ao Brasil e passa a viver no 

Rio de Janeiro com sua mãe. O relato, abaixo, é feito pelo próprio: 

 

A errância não era o meu destino, mas a volta ao lugar de origem era 

impossível. De manhãzinha caminhei pela rua Tonelero... nu, de cocar, 

segurando um remo. Os empregados dos bares e farmárcias riam de mim, 

mas eu não estava indo fantasiado para um túnel. Erguia o remo do índio 

velho, o morto da Vila Amazônia... um dos índios e caboclos que pintei  no 

fundo dos meus quadros, no fundo escondido e vergonhoso da nossa 

história. Na boca do túnel comecei a gritar, endiabrado... Depois, as 

porradas na delegacia, faltava chão para os meus pés (HATOUM, 2005, 

p.308-309) 

 

 Diante de um típico não lugar nos termos de Augé, um espaço de pura passagem 

criado pela modernização capitalista, Mundo carrega através do próprio corpo uma 

paródia do regionalismo. Apesar do ridículo do personagem criado para si, a performance 

cresce se for considerada como uma proposta de tensionamento de espacialidades. O 

objeto anacrônico – um remo pertencente a um indígena morto -, a fantasia, a nudez do 

corpo; tudo isso arrasta consigo um espaço de denúncia, exploração e exposição de um 

exotismo, presentificado pelo corpo do perfomer ao se posicionar no não lugar da capital 

carioca. Mundo, então, seria o “herói” da arte? Não exatamente. Não cabe à arte 

contemporânea o papel do “Bem” no debate sobre a função social da arte em Cinzas do 

Norte.  

Após a morte do amigo, Lavo visita Alícia e contempla a última obra de Mundo: 

uma série de quadros fortemente alegóricos que retratam a obsessão do filho de Alícia 

pela figura do Pai. Nas correspondências e trabalhos que Mundo envia da Europa, 

percebe-se que ele não consegue esquecer os seus traumas, a Amazônia e os seus 

problemas familiares: o espaço físico europeu se hibridiza, se metamorfosea aos olhos 

do protagonista, pois sempre há um entrelaçamento entre os espaços da memória, dos 
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quais ele não consegue abrir mão, e os lugares nos quais vive. O desnorteamento de 

Mundo, sua fúria muitas vezes desmedida, parece um desafio moral que Hatoum lançou 

à geração à qual seu personagem pertenceu, um desafio ao que pode ter havido de 

intransigência, ingenuidade e errância. 

 Lembrando mais uma vez as reflexões de Osman Lins sobre espaço narrativo, 

averiguamos o quanto o autor de Nove Novena enfatiza a relação existente entre 

espacialidade e personagem: em suas formulações teóricas, o espaço é tudo aquilo que 

“enquadra a personagem e que, inventariado, tanto pode ser absorvido como 

acrescentado pela personagem”. A conceituação osmaniana não é suficiente, porém, 

para dar conta de entendermos conceitualmente o que temos chamado de Espaço 

Representado no caso de Cinzas do Norte. Para Osman Lins o espaço desempenha as 

funções de caracterizar, influenciar e situar personagens de uma narrativa – não em uma 

relação determinista, ou estática, mas sim dialógica.  

No caso do espaço estético das artes visuais e do espaço amazônico 

representado através delas, as funções de caracterização e de contextualização dos 

personagens se encontram presentes. Desta maneira, Arana e Mundo, suas posições 

dicotômicas e suas escolhas políticas, por exempo, nos são em parte apresentadas pela 

arte que produzem. Mesmo não sendo artistas visuais, o modo pelo qual personagens 

como Lavo, Jano ou Ranulfo se relacionam com a arte também diz muito sobre quem 

eles são. Há, porém, uma função do Espaço Representado em Cinzas do Norte que 

extrapola o contexto dos personagens, embora não se situe em um polo alheio a eles. É 

uma espacialidade que diz respeito a um comentário crítico sobre a história da arte e da 

literatura, por um lado; e, por outro, sobre modernização, ideologia, regionalismo, 

nacionalismo. O Espaço Representado, desta maneira, estabelece um lugar próprio 

dentro de Cinzas do Norte, assumindo um papel tão ativo quanto os principais 

personagens do romance.  

 Retomando, agora, a terminologia de Henri Lefebvre, vimos o quanto sua teoria a 

respeito do espaço se organiza em três trincas de categorias espaciais. Quais nos ajudam 

a amarrar teoricamente o Espaço Representado de Cinzas do Norte? Mundo está atento 

aos usos e modos de vida observáveis no espaço amazonense (Lived Spaces e Spatial 
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practices), mas articula suas próprias observações com uma percepção muito particular 

de sua própria vida em confronto com o espaço (Perceived Space). A partir desta tensão, 

sua arte nasce. Arana, por outro lado, não observa, não cataloga; ele apenas explora e 

extrai. Não procura formular uma perspectiva pessoal, crítica, sobre o espaço, mas 

apenas endossar todas as ideias preconcebidas a respeito dele. Sua arte é uma repetição 

dos aspectos mais superficiais do Conceived Space. Mundo deseja, dialeticamente, criar 

com seu trabalho, haja vista o Campos das Cruzes, por exemplo, um Espaço Diferencial, 

no qual as contradições possam levar a uma superação das condições de exploração 

social e do discurso nacionalista alienado sobre a Amazônia. Arana, por outro lado, não 

tem interesse no confronto: sua arte quer monumentalizar o espaço amazônico, 

transformando-o em um Space of Representation, um centro cristalizado de identidade e 

poder comparável a um quartel, ou a uma estátua de um general erigida em praça 

pública.  

 

4. 5 Cinzas do Norte: espaços Públicos e Íntimos 

 

Se a espacialidade das artes visuais pode ser considerada a grande originalidade 

do romance no tocante ao espaço ficcional, os demais aspectos do espaço – o Público, 

o Íntimo – desempenham funções mais convencionais e discretas, porém não menos 

interessantes.  

Vimos previamente o quanto houve um compromisso por parte de diversos 

intelectuais, ao escreverem sobre a região amazônica, com um projeto modernizador. Na 

representação dos espaços públicos em Cinzas do Norte, o alvo será justamente, 

conforme ocorreu nos livros anteriores do autor, uma veemente crítica contra a maneira 

como esta modernização foi empreendida. Os Espaços Públicos, nos quais incluímos as 

discretas referências à Natureza contidas no romance, e os Espaços Íntimos, compostos 

em sua maioria pela Casa e pelo Quarto, desempenham as funções destacadas por 

Osman Lins no seu estudo: caracterização, influência, contextualização e criação de 

atmosferas. Neste sentido, nos exemplos a seguir espaço e personagens estão em 
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relação estreita e a maneira como se comportam corresponde inteiramente à 

conceituação do espaço narrativo nos termos pelos quais Osman Lins a fundamentou46.  

É preciso mais uma vez voltar a Lefebvre, Soja e Augé: as discussões a respeito 

da formação do espaço social e da pertinência de se pensar a respeito de lugares e não 

lugares está no cerne dos Espaços Público e Íntimo de Cinzas do Norte. Como vimos, 

para Lefebvre é no espaço que encontramos cada vez mais a inscrição das tensões de 

classe. No romance de Hatoum, tais tensões são palpáveis, porém elas dificilmente nos 

revelam imagens de confronto, e sim de exploração. O foco na crescente pauperização, 

no aperto da corda no pescoço dos oprimidos é a abordagem escolhida pelo escritor 

amazonense ao escrever os espaços sociais de Cinzas do Norte. 

Com Lefebvre e Soja, pudemos aprender o quanto a espacialidade é resultado de 

contínuas transformações. Estruturas e relações espaciais são manifestações concretas 

de estruturas e relações sociais; o espaço é a personificação destas estruturas e é 

simultaneamente a pré-condição do seu desenvolvimento. Com isto em mente, leiamos 

nosso primeiro exemplo: 

 

No início de 1961, quando nos mudamos para o centro, o Morro da Catita 

ainda era formado por chácaras e casinhas esparsas no meio de uma mata 

que começava em São Jorge e se estendia até o limite de uma vasta área 

militar. Uma picada estreita ligava o Castanhal do Morro à estrada da Ponta 

Negra, em frente ao quartel do Batalhão da Infantaria da Selva. Quando tia 

Ramira precisava comprar o tecido ou entregar uma costura a uma cliente 

no centro, andava pela picada até a entrada do quartel e esperava carona 

de um jipe ou caminhão militar. O trajeto demorava horas, mas ela se 

recusava a ir de canoa: não sabia nadar, tinha medo de morrer afogada no 

igarapé dos Cornos. Reclamava também do isolamento, da falta de luz 

elétrica, dos bichos que rondavam a casa, dos ouriços que caíam das 

                                                             
46 Para Rosângela Freitas de Assis (2011, p.33), em sua dissertação Tempo, espaço e memória: fronteiras do relato 
em Cinzas do Norte: “O que observamos no enredo de Cinzas do Norte são deslocamentos, um mosaico virtual que 
vai se desenhando e formando as imagens de um tempo e espaço em profundas relações com as personagens que 
habitam os relatos desses narradores”.  
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castanheiras e quebravam com estalos assustadores as telhas de barro. 

Minha tia queria derrubar as árvores, o irmão [tio Ran] não deixava: davam 

sombra e frutos e atríam os animais que ele caçava. (HATOUM, 2005. 

p.23) 

 

 A primeira característica que nos chama atenção é a objetividade da linguagem. 

Não são somente as obras de arte cuja descrição é feita pelo autor com a maior economia 

possível: o tom acima pode ser considerado o modo padrão como os espaços são 

tratados no romance. Datas não aparecem em Cinzas do Norte com tanta frequência, 

mas aqui, por estarmos ainda no começo do livro, no qual os primeiros conflitos e as 

primeiras apresentações se armam, uma breve coordenada temporal se fez necessária. 

Uma palavra é fundamental: “ainda”. Ela nos estabelece um senso de temporalidade 

imediato e aponta para transformações no espaço a ser descrito, bem como a espessura 

da distância temporal a partir da qual Lavo escreve a história. Fora de contexto, a palavra 

talvez não signifique tanto, mas articulada à rede de significados internos estabelecida 

por Cinzas do Norte, ela de imediato nos remete a todo um processo de formação social 

do espaço que tende ao predatório, à destruição, à ruína.  

 A relação simbiótica entre natureza e cidade, tópico espacial que identificamos em 

outras obras do mesmo autor, surge de maneira discreta em termos descritivos, mas 

permeia o livro do início ao fim. Ela não acontece apenas entre os mais humildes: o 

palacete de Jano e Alícia também “terminava num matagal” (HATOUM, 2005. p.32). O 

espaço urbano se relaciona com a mata e a fauna e flora que ela contém; mas de igual 

maneira com a água: “mas ela se recusava a ir de canoa”. Do começo ao fim, Manaus e 

demais cidades da região amazônica são retratadas enquanto espaços integrados 

externa e internamente por uma ampla rede hidrográfica. Pensamos, porém, que os rios 

não adquirem uma importância simbólica tão importante quanto em Relato de um certo 

Oriente, Dois Irmãos, Órfãos do Eldorado ou no conto “Um Oriental na vastidão”, 

desempenhando uma função mais contextualizadora – da especificidade geográfica de 

uma região; ou dos modos de deslocamento dos personagens – do que propriamente 

metafórica.  
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 O espaço também aponta e prepara o conflito de visões de mundo entre os irmãos 

Ramira e Ranulfo, um dos pontos de tensão mais importantes de todo o livro. Se a 

costureira deseja a modernização a qualquer custo e está claramente – ela não sabe 

nadar, por exemplo – menos integrada a um espaço no qual há a simbiose entre 

habitação humana e natureza, tio Ran, por outro lado, sempre se apresenta plenamente 

integrado aos costumes da cidade e a uma relação próxima com a natureza. O conflito 

entre ambos é uma metáfora da discussão mais ampla a respeito das mudanças no 

espaço da cidade: qual o melhor caminho? Manter a natureza como se apresenta, ou 

“derrubar as árvores?”. Ramira sempre se inclinará a aplaudir Jano e as mudanças 

propostas pelos militares – isto é importante, porque o romance indica o quanto muito da 

degradação de Manaus ocorre pelas mãos tanto das elites, quanto de pessoas da classe 

trabalhadora. 

 Temos, então, no exemplo acima, um espaço relacionado a um modo quase 

“artesanal” de habitar, digamos. O passo seguinte consiste em observar de que modo 

Hatoum caracteriza e historiciza um espaço público criado para operários: 

 

As cinco casinhas de madeira da Vila da Ópera, enfileiradas, se 

intrometiam como uma cicatriz num quarteirão de sobrados austeros; o 

acesso era por uma servidão de uns três metros de largura, e, à direita, um 

portão de ferro vedava a entrada de uma mansão moderna, cujo quintal 

cercava o pequeno pátio da nossa casa. A vila fora erguida por operários 

que, em 1929, haviam trabalhado na construção de dois casarões 

geminados, e acabaram tomando posse do que tinha sido um canteiro de 

obras (HATOUM, 2005. p.26) 

  

Só podemos lamentar por tio Ran: o Morro da Catita, apesar da falta de luz, parecia 

muito mais interessante. É para a Vila da Ópera que os dois irmãos e o pequeno Lavo se 

mudam, passando a viver próximos a Mundo e sua família. Se uma palavra definiu nosso 

exemplo anterior, outra agora se destaca: “cicatriz”, a única metaforização a qual o trecho 

se permitiu. Se o espaço anterior continha uma tensão entre dois personagens, agora 
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podemos afirmar que ela reside no próprio quarteirão: “casinhas” x “sobrados”; “acesso” 

x uma entrada vedada; “quintal” x “pequeno pátio”; “acabaram tomando posse”: nas 

entrelinhas, Lavo deixa claro o quanto a Vila da Ópera talvez não fosse inteiramente 

desejada por seus vizinhos abastados. Está delineada a cicatriz, o permanente espaço 

não de batalhas, mas certamente de tensão social, quase como duas placas tectônicas 

em atrito.  

Se encontramos uma atenção voltada às habitações da classe média e da elite, 

podem também ser encontradas descrições da população economicamente miserável. 

Mundo, por exemplo, gostava de se relacionar com uma família muito pobre, que vivia 

em “uma casa abandonada”: “quando se afastou, vi uma família de índios catando as 

moedas que jogara; moravam ali, entre o gradil e a fachada da casa em ruínas” 

(HATOUM, 2005. p.39). Outra vez, não há espaço para qualquer melodrama, não 

obstante a condição precária da família: a mesma linguagem Lavo reserva a todas as 

classes sociais.  

Podemos identificar os Espaços Públicos sendo utilizados tanto na caracterização 

do personagens, quanto na criação de atmosferas. Personagens mais ligados a uma 

ideologia conservadora, ou de alguma forma amarrados a uma condição social rígida, 

circulam menos, ficando mais presos em ambientes fechados; ou, quando circulam, 

fazem os caminhos pelos rios e pela cidade com objetivos determinados e pontos de 

chegada precisos. É o caso de Ramira, Arana, Jano, ou Alícia. Mundo e Tio Ran, por 

outro lado, flanam pela cidade, gostam de se perder num labirinto de prazeres e até 

mesmo de perigos. A bacia hidrográfica da região os caracteriza e os reflete: não é à toa 

que estão sempre em canoas ou pequenas embarcações, visitando diferentes lugares, 

interiorizando a sua experiência espacial através do contato com comunidades 

ribeirinhas, imigrantes, indígenas, etc. 

Uma típica composição da atmosfera pode ser encontrada no exemplo abaixo: 

 

Adiante, no trecho mais largo do rio, surgiram nuvens adensadas, e uma 

neblina viscosa cobriu as margens e a floresta, barrando a visão do 
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horizonte. Na descida cega pelo Rebojal, ouvimos risos, murmúrios e 

música. Navegamos devagar na direção dos sonos; no centro da névoa um 

vulto enorme e escuro oscilava. O holofote destacou um barco esverdeado, 

a proa embicada para a margem direita (...) Era um barco cheio de meninas 

e com uns três ou quatro homens (HATOUM, 2005. p.65) 

 

 Jano, em um raro momento no qual é retratado mostrando certa lucidez e 

dignidade, desconfia que no barco havia uma orgia secreta comandada por gente 

poderosa. Lá está ninguém menos do que seu aliado político, o militar Zanda, que ao 

lado dos seus asseclas está rodeado de prostitutas, provavelmente menores de idade. O 

espaço é utilizado a fim de realçar um campo semântico da cena a ser desenvolvida, 

composto por atividades escusas, segredo, violação, exploração de mulheres. A densa 

névoa contrastará com o desvelamento da condição de poder e privilégio do mandonismo 

civil e militar na Amazônia.  

Do início ao fim, Lavo e Mundo se colocam como observadores dos ritmos de suas 

cidades. A diversidade de ofícios, classes sociais, edificações, traçado das ruas, comidas 

e cheiros, tudo isto propiciará ao leitor uma série de instantâneos bonitos e vívidos. A 

atenção não se volta apenas a Manaus e seu entorno. Quando Lavo está no Rio de 

Janeiro, a vida cotidiana é fixada; no caso de Mundo, em suas cartas ele também registra 

uma crônica da vida das ruas europeias (HATOUM, 2005. p.241-243). Isto é importante: 

não obstante o foco da representação seja Manaus, a crônica cotidiana não se enfoca 

apenas esse espaço.  

No caso de Manaus, encontra-se um belo exemplo descritivo na serenidade 

destas linhas: “Mundo tirou da pasta uma lanterna, e enquanto ele remava, eu focava a 

faixa de água na frente da canoa. Restos da feira flutuante boiavam nas margens, onde 

palafitas se avolumavam na escuridão” (HATOUM, 2005. p.43). Sobre o Rio de Janeiro, 

temos uma imagem cujo bucolismo surpreende, mas se relaciona ao fato de se encontrar 

no final do romance, quando, mortos Mundo e Jano, Lavo finalmente reencontra Alícia e 

os últimos mistérios da trama são esclarecidos. Desta maneira, há um senso de 
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conclusão, encerramento e fechamento de ciclo que, para além da vontade de também 

mostrar a vida na cidade, nos parece contida na seguinte cena: 

 

Na véspera do meu regresso a Manaus, decidi passar pelo prédio de Alícia, 

na praça Bittencourt. Fica na fronteira com Copacabana, no bairro Peixoto, 

um bairro pequeno e calmo, meio escondido, mais próximo das montanhas 

que do mar. Na praça, crianças batiam bola e brincavam, velhos jogavam 

dominó e conversavam à sombra de mangueiras e acácias. O mais idoso 

desabafou: “Os militares vão cair fora!”. (HATOUM, 2005. p.285-286) 

 

 Cinzas do Norte nos apresenta ao longo de suas mais de 300 páginas uma série 

de espaços espalhados por diferentes regiões e países, enfatizando, no entanto, sempre 

o aspecto urbano. Está afastada a possibilidade de ler a obra do escritor amazonense 

como “rural”. Há uma intencionalidade do texto em dar conta de diferentes lugares da 

cidade de Manaus, principalmente. Reais ou alegorizados, a “realidade” dos lugares não 

importa, mas sim o compromisso realista do livro em apresentá-los não apenas como se 

pudessem existir em uma experiência empírica, mas também de articular a sua 

representação à sua formação e a estruturas de exploração social. Palacetes, sobrados, 

fazendas, cortiços, barracos, conjuntos habitacionais, rios, pontes, ruínas, igrejas, 

cabarés, bares, restaurantes, escritórios, edifícios, condomínios... Estão todos em Cinzas 

do Norte.  

Qual é, porém, a agenda a definir a inclusão deste ou daquele espaço nas páginas 

do romance? Uma agenda nativista, de criação de uma “amazonidade”? Não. São os 

personagens, suas trajetórias e conflitos, os anfitriões de todos os espaços sociais 

representados. Somos apresentados aos lugares à medida em que os personagens os 

percorrem, os modificam e com eles interagem. Está ausente, desta maneira, um 

narrador onipotente. Não obstante, como vimos, existirem sínteses quase jornalísticas a 

respeito da formação social de alguns dos lugares descritos, as necessidades dos 

personagens, a não idealização e a ausência na procura do “peculiar” ou da “cor local” 
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marcam a descrição de todos os espaços. Talvez não esteja construída uma visão 

subjetiva do espaço nos termos encontráveis no conto “Amor”, de Clarice Lispector, mas 

mesmo assim o romance se pauta por uma perspectiva e uma vivência dos personagens. 

Se há um plano global de interpretação da espacialidade, está contido no ato de Lavo 

recolher e editar todas estas perspectivas para que, juntas, muitas vezes em conflito, 

possam dar conta do seu projeto de contar a vida de Mundo e da formação das ruínas 

de um modo de viver o tecido urbano e natural.  

Diante dos argumentos expostos, discordamos de Schollhammer (2010) no 

sentido de inscrever Cinzas do Norte ou a obra de Hatoum de um modo geral como 

“regionalista”.  Em seu artigo comparativo entre as obras de Hatoum e Graciliano Ramos, 

Tânia Pellegrini (2008, p.32-33) identifica de maneira acertada uma preocupação com a 

criação, na obra dos dois autores, de um senso de lugar relacionado às regiões sobre as 

quais cada um escreveu. Concordamos, de igual forma, quando ela afirma ser esse senso 

de lugar movido em parte pela necessidade de representar, “no interior da série literária 

brasileria”, “as particularidades culturais das áreas internas representadas” 

(PELLEGRINI, 2008, p.133-134). Tal senso de lugar é criado em ambos, segundo a 

autora, sem “pitoresco e (...) viscosa generalização universalizante”. Mesmo assim, surge 

o termo regionalismo, embora utilizado pela professora com hesitação (PELLEGRINI, 

2008, p.119; p.133), o que nos leva a questionar se o seu artigo não estaria implodindo 

a própria validade da utilização do termo.  

No caso específico de Cinzas do Norte, Pellegrini lê um exotismo/regionalismo na 

seguinte cena, que descreve a morte e cozimento de uma tartaruga: 

 

Pôs a tartaruga no piso da cozinha, pegou um terçado e um martelo e pediu 

que eu me afastasse: ia marretar. Decepou a cabeça e as patas, arrancou 

o casco, retirou as vísceras e cortou o peito para fazer picadinho. Na saleta, 

as mãos meladas de sangue segurando uma cuia cheia de ovos: “Se a 

cozinheira permitir, vou levar os ovos pra comer com açúcar”. Tia Ramira 

virou o rosto enojado, e eu fui limpar a cozinha, que parecia um matadouro 

(HATOUM, 2005, p.30) 
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A cena continua até tio Ran se saciar com o picadinho de tartaruga e a farofa feita 

na própria banha do animal. É compreensível uma interpretação que leia o episódio da 

tartaruga como exótica ou regionalista; gostaríamos, contudo, de propor o quanto ela foi 

composta não apenas como um típico costumbrismo – o que ela de fato é -, mas também 

com o objetivo de continuar a desenvolver as relações de crescente tensão entre Ran, 

sua irmã e seu sobrinho. A palavra matadouro está longe de ser elogiosa: chegando ao 

fim do romance, veremos uma distância estabelecida entre Ran e Ramira, pelas suas 

discordâncias de visões de mundo, e igualmente entre Ran e Lavo. Embora o afeto 

sentido pelo sobrinho não acabe, considerações sobre o flerte com a marginalidade, a 

pouca higiene e o comportamento “folgado” e “aproveitador” do tio pontuam o retrato final 

escrito por Lavo. Por fim, o episódio faz parte da caracterização de Ran como um dos 

personagens plenamente integrados aos modos de vida artesanais e nativos do lugar 

onde vive. Concordamos com a crítica feita por João Claudio Arendt (2014, p.18) no artigo 

“Notas sobre regionalismo e literatura regional: perspectivas conceituais”: “O 

‘regionalismo’ não pode continuar sendo uma categoria a rotular todas as obras de 

ambiência rural, mas, sim, apenas aquelas em que as particularidades culturais regionais 

sejam intencionalmente postas em evidência, exaltadas em relação a outras”. Nem há 

uma predominância de “ambiência rural” em Cinzas do Norte, nem ocorre a exaltação do 

regional. Nos termos do artigo, a obra de Hatoum é uma literatura sobre a região, no lugar 

de ser regionalista47. A respeito de Cinzas do Norte, convergem com a nossa perspectiva 

Penalva & Schneider (2012) e Pinheiro (2011), que não concordam com a utilização do 

conceito “regionalismo” para uma leitura da obra de Hatoum; Miranda (2013), por outro 

lado, aplica o termo regionalismo, mas o relativiza como o faz Pellegrini, chegando, com 

outra terminologia, a conclusões semelhantes. 

Tratemos agora dos Espaços Íntimos. Como em todas as narrativas longas de 

Hatoum, no coração do romance se encontra uma casa. No nosso caso, três. Temos o 

                                                             
47 Para Arendt, o “regionalismo literário comporta-se, portanto, de forma programática e comprometida com 
determinadas regionalidades” (2014). O aspecto programático diz respeito a uma “sacralização de um espaço e sua 
cultura” (2014). A literatura “sobre uma região”, para Arendt implica o que Pellegrini chama de criação de um 
“senso de lugar”.  
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palacete de Jano, onde ele mora com seu filho e esposa; a casa da propriedade Vila 

Amazônia, localizada em uma ilha; e, por fim, a casinha onde vive tia Ramira e sua família 

na Vila Ópera. Todas as casas se dissipirão física ou simbolicamente. O segundo Espaço 

Íntimo de importância para o livro é o Quarto, onde podemos ter acesso a vislumbres do 

mundo interior de alguns personagens, ou às circunstâncias que os envolvem. 

A concisão continua a marcar também a descrição destes espaços. Os narradores 

do romance se agarram a elementos-chave contidos nos interiores descritos, usando o 

mínimo suficiente de informações a fim de compor a cena e a mensagem que desejam 

transmitir. Os espaços interiores são construídos a partir de uma breve colagem, um tanto 

fragmentada, de imagens ou objetos, seguindo a perspectiva pessoal do personagem 

que os observa. 

Vejamos como Lavo descreve a casa onde seu amigo morava: 

 

A sala do palacete, sóbria, com poucos móveis e objetos. Reparei na 

cristaleira, com vidro também nas laterais, miniaturas de soldados e de 

máquinas de guerra; ao lado da vitrola, uma estante com livros e discos. 

Na parede oposta, a fotografia de um casarão de frente para o rio 

Amazonas. O luxo maior vinha de cima: um estuque antigo com figuras de 

liras, harpas, cavaletes e pincéis. Fiquei observando o teto até ouvir a voz 

de Jano: “É uma pintura de Domenico de Angelis: A glorificação das belas-

artes na Amazônia. Imitação da que ele fez para o salão nobre do nosso 

teatro”. (HATOUM, 2005, p.31, grifos do autor) 

 

A descrição é feita com imagens cuidadosamente selecionadas. A documentação 

sociológica de como seria um palacete de um grande burguês fica em segundo plano: os 

breves detalhes foram primeiramente escolhidos como armação dos futuros planos de 

conflito da trama e de modo a se centrar na caracterização dos personagens, em especial 

Jano. Um vislumbre da casa-irmã do palacete, localizada na Vila Amazônia e retratada 

na fotografia; um indicativo do interesse da família pelas artes revelado na imagem do 

teto e na estante, mas marcado pelo eurocentrismo e monumentalidade. Embora 
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estejamos no auge da juventude e das forças político-econômicas do casal Jano-Alícia, 

é possivel já ouvir um eco de decadência na simples presença do kitsch da reprodução 

da pintura de Domenico de Angelis no teto da casa. 

O comentário social feito através de contrapontos na descrição dos espaços 

públicos abastados x espaços públicos humildes se repete ao longo do romance na 

descrição dos Espaços Íntimos da casa. Comparemos a descrição acima com a que 

Ranulfo faz do interior da habitação pobre – “a casa caiada na rua de terra” – onde Alícia 

morava antes de se casar com Jano. Contextualização da personagem e crítica social 

convergem: 

 

Entrei na casa, abri o guarda-roupa e vi a roupa velha que Alícia deixara 

para a irmã. Senti o cheiro de madeira apodrecida, do banheiro sem fossa, 

de barata e percevejo, de água parada depois da chuva. O calor, o bafo, o 

suor. Alícia odiava esses cheiros (HATOUM, 2005, p.115) 

 

A terceira das casas importantes é aquela localizada na Vila Amazônia, cuja 

abordagem descritiva segue o mesmo estilo já visto. Da mesma maneira, a casa e a 

propriedade são contextualizadas por Hatoum em relação à pobreza e à exploração do 

trabalho que a forjaram (HATOUM, 2005, p.71). Por isso, ela é um espaço especialmente 

conflituoso para a família, como argumenta Assis (2011, p.47): 

 

Importante cronotopo na composição do enredo de Cinzas do Norte, a 

residência na Vila Amazônia é responsável por inúmeras discussões entre 

Alícia e Jano e entre este e Mundo que, menosprezando todo o luxo e 

ostentação desse lugar, não se vê como herdeiro de uma riqueza obtida 

às custas de tanta miséria que cerca a residência. Alícia também apresenta 

repulsa pela região. Não a visita, não se sente proprietária de um lugar que 

só traz péssimas recordações. 
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Para Jano, porém, a propriedade e em especial a casa são seus lugares de 

repouso, triunfo e intimidade. Ali está o coração do seu poder: “No alto de um barranco, 

um casarão cinzento, erguido sobre arcos sólidos, dava para o rio Amazonas e a ilha do 

Espírito Santo; Jano, de braços abertos na proa, respondia aos acenos das empregadas. 

Tinha a estatura de um pequeno deus, a confiança de um ídolo” (HATOUM, 2005, p.67-

68). Seu dono também enxerga nela um contínuo processo “civilizatório”, invocando, 

indiretamente, a ideologia de uma Amazônia incompleta, quiçá sem história: “Tive que 

reconstruir quase tudo, Lavo. Temos que construir tudo o tempo todo. A Amazônia não 

dá descanso. Trabalhar... É isso que meu fiho não entende” (HATOUM, 2005, p.70). 

As casas são um poderoso e doloroso espaço da memória. No caso de Jano, a 

Vila Amazônia foi a herança do Matosão, o seu pai, e o lugar o conecta diretamente com 

sua própria linhagem. Objetos de origem portuguesa, decorações com motivos católicos 

e largos quartos chamam a atenção de Lavo. Mas as ruínas de um passado nunca vivido 

por Jano, a memória celebrativa de uma suposta glória das origens europeias, logo se 

revela em uma das descrições: 

 

Azulejos verdes e vermelhos desenhavam um mapa de Portugal no fundo 

da piscina, em cujas paredes estavam gravados nomes de cidades, de reis 

e rainhas desse mesmo país. “Meu pai dizia que essa decoração era para 

que se mergulhasse na sua pátria”, disse Jano. “Nunca mergulhou, não 

tinha tempo para saudades” (HATOUM, 2005, p.68) 

 

Desde cedo, Mundo não se identifica com o quê a Vila Amazônia representa em 

termos de memória e valores. Em desabafos com Lavo, afirma o quanto “tudo naquela 

casa era detestável: o ambiente, a decoração pretensiosa, as cadeiras de espaldar alto, 

as toalhas vermelhas de Alcobaça, a bajulação das empregadas” (HATOUM, 2005, p.69). 

As duas casas do pai o oprimem e há mesmo um trauma de infância as envolvendo: 

incomodado porque o filho só queria brincar com os mais pobres, Jano passa a trancá-lo 

no porão do Palacete de Manaus e em certa ocasião o pequeno Raimundo chega a se 

acidentar ao tentar fugir de lá (HATOUM, 2005, p.251-255). 
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Espaços mais reservados e individuais, tais como os quartos, ateliês ou escritórios 

também desempenham uma função caracterizadora importante. O procedimento, usado 

no caso de outros espaços, de realizar contrastes entre elementos semelhantes de 

maneira a realçar certas características e posturas críticas se mantém. Como foi 

discutido, o ateliê de Arana, por exemplo, é em si uma espécie de instalação e parodia, 

de maneira involuntária, todo o seu nativismo e cafonice. No começo do romance, o 

espaço interior desempenha um papel caracterizador e de contraponto entre Mundo e 

Jano. Vejamos o quarto de Mundo: 

 

Folhas de papel, pincéis, lápis, tudos de tinta, penas de pássaros, plantas 

ressequidas sementes espalhadas no chão; num cubo de vidro, cipós 

enrolados em forma cônica, e, nas paredes, desenhos com símbolos 

indígenas. “Nenhum livro de matemática nas estantes. Só arte, poesia... 

Pior ainda: nenhuma fotografia de mulher, a não ser a da mãe. Meu filho 

não pode continuar assim”. (HATOUM, 2005, p.33) 

 

 Uma página e meia depois, não é por acaso que nos deparamos com uma 

descrição do escritório de Jano: 

 

Um cheiro de papel velho se exalava das estantes repletas de pastas e 

caixas com documentos. “Não jogo nada fora”, disse Jano. “A vida do meu 

pai está arquivada aqui.” (...) Na escrivaninha, a réplica do primeiro vapor 

da firma, o barco que inaugurara a linha para a Vila Amazônia. Falei em 

abrir as janelas, ele não me atendeu: o mofo e a poeira na papelada não o 

incomodavam. (...) A luz fraca lhe aclarava só uma parte do rosto 

(HATOUM, 2005, p.35) 

 

 O quarto de Raimundo é o espelho invertido do escritório do pai. Para começar, 

não é Mundo que apresenta para Lavo o próprio quarto, e sim o seu pai. Por outro lado, 
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Lavo não conversa com Jano em um espaço tão íntimo quanto o quarto do Palacete ou 

da casa na Vila Amazônia; eles dialogam em um espaço de negócios, impessoal, no qual 

Jano proporá que Lavo arrume, em troca de um compensação financeira, uma mulher 

para seu filho.  

A ausência, na cena, de Mundo é fundamental: a casa o oprime, ele está em 

constante deslocamento, numa trajetória tão sinuosa quanto os rios da Amazônia; ser 

apresentado ao seu quarto em sua ausência é uma opção narrativa inteligente e 

reverbera por todo o romance. Nas duas imagens, as cenas são compostas, como todas 

que vimos, por fragmentos – apenas o mínimo para que tenhamos uma visão do conjunto. 

Fascinante é o quanto duas características relacionam dois espaços aparentemente tão 

diferentes entre si: primeiro, o senso da ruína. Segundo, o aspecto museuológico contido 

em ambos. O quarto de Mundo é puro espaço aberto e em movimento: os objetos 

descritos contam de um viajante, quase um naturalista europeu, coletando fragmentos 

de culturas milenares e em algum grau alienígenas; Mundo está aberto à alteridade, 

desde cedo possui uma vocação artística e o espaço demonstra o quanto não se 

adequará a um modelo de masculinidade tradicional. Mas como não pensar no quanto 

este museu secreto, em miniatura, é um réquiem das cinzas e da miséria das culturas 

caboclas e indígenas amazonenses?  

O escritório pode ser lido, igual à casa na Vila Amazônia, como um minúsculo 

museu da glorificação de uma linhagem pessoal e da tomada de poder. “Não jogo nada 

fora”: a frase é de Jano, mas poderia ter sido dita por Mundo, caso fosse ele o anfritrião 

do seu próprio quarto. A réplica do vapor repousando sobre a escrivaninha contrasta com 

o cubo cujo conteúdo é um cipó enrolado: a desinteressada curiosidade cultural versus 

um símbolo, talvez uma heterotopia, no termos foucaltinanos, da modernização 

encarnada na locomotiva. Olfato, audição e visão são os sentidos que nos franqueiam a 

uma leitura de um espaço formada por um personagem nostálgico, capitalista, 

conservador, despótico e completamente alheio à alteridade.  

Há um tanto da alma dos personagens contida nos Espaços Íntimos e não é por 

acaso que, amargurados, feridos, tanto Alícia quanto o esposo por ela tão desprezado 

fazem um mesmo gesto: profanam, ao se colocarem em situações-limite em relação à 
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memória e ao relacionamento com o filho, os quartos e as obras de arte de Raimundo 

(HATOUM, 2005, p.79; p.186; p.300). 

 Vamos estreitando nossa argumentação a fim de situá-la mais e mais no tópico 

geral da ruína, da destruição e da decadência, diretrizes a nortear a representação geral 

dos espaços em Cinzas do Norte, em especial ao classificado pela pesquisa como 

Espaço Público e Espaço Íntimo. No seu ensaio “Nostalgia de Ruínas”, Andreas Huyssen 

(2014, p.163) explica o gosto, desde o século XVIII, pelas ruínas como uma dinâmica 

intrínseca à própria Modernidade, afirmando que o sentimento de nostalgia sugerido por 

elas “tem a ver com a irreversibilidade do tempo: algo no passado não está mais 

acessível”.  

Tal sentimento de nostalgia é muito forte na obra de Hatoum. Haveria um certo 

utopismo do passado como efeito colateral da crítica pautada nas ruínas (HUYSSEN, 

2014, p.163), no caso de sua literatura? Inclinamo-nos a dizer que não há na sua literatura 

um compromisso em forjar um tempo dourado da infância, memória ou das qualidades 

nativas. No entanto, há um possível sentimento de saudade mais acentuado por 

determinado momento do legado urbano de uma certa Belle Epoque manauara, 

localizada entre as décadas de 20 e 50 do século XX.  

 A atenção à ruína não implica sempre uma visão reativa, conservadora. Pelo 

contrário, segundo Huyssen (2014, p.171) ela pode ser politicamente crítica: 

 

Na ruína, a história aparece espacializada e temporalizada no espaço 

construído. Um imaginário de ruínas é central para qualque teoria da 

modernidade que deseja ser mais que triunfalismo do progresso e 

democratização ou anseio por um poder passado de grandeza. Contra o 

otimismo do pensamento do Iluminismo, o imaginário moderno de ruínas 

permanece consciente sobre o lado escuro da modernidade, o que Diderot 

descrever como as inevitáveis “devastações de tempo” visíveis nas ruínas. 
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Arana produz monumentos; Jano e Alícia, após profanarem os quartos de Mundo 

e destruírem suas obras e objetos pessoais (o mesmo acontecendo com a destruição, 

por parte dos militares, do site specific Campo das Cruzes), escombros; Mundo, porém, 

possui consciência da necessidade de produzir a ruína por meio de uma estética; Lavo, 

por outro lado, sabe que não pode se calar diante delas e por isso cataloga, de modo 

obsessivo, descrições de paisagens poluídas e arruinadas na cidade (HATOUM, 2005, 

p.143-144; p.192; p.211; p.231-232; p.255-259; p.272-273). Mas nenhuma ruína é tão 

eloquente quanto o tópico mais tradicional das narrativas de Hatoum, o da derrocada 

física e moral da Grande Casa Burguesa, simultaneamente metáfora da ruína política de 

uma nação e do canibalismo afetivo destas famílias desnorteadas: 

 

Fui atrás da carcaça de Fogo, não a encontrei. Outro esqueleto, 

muito maior, se destroçava e prometia virar ruínas. O palacete de 

Jano já estava destelhado, janelas e portas arrancadas. Vi pela 

última vez a A glorificação das belas-artes na Amazônia no teto da 

sala: com cortes de formão e marteladas os operários a destruíram. 

O estuque caiu e se espatifou como uma casca de ovo; no assoalho 

se espalharam cacos de musas, cavaletes e liras, que os homens 

varriam, ensacavam e jogavam no jardim cheio de entulho; pedi a 

um demolidor um pedaço da pintura com o desenho de um pincel. 

“Pode levar todo esse lixo”, disse ele, tossindo na poeira. 

(HATOUM, 2005, p.224-225) 

 

 Entre “pedaço” e “lixo”, Lavo compõe seu lamento.  
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CAPÍTULO 5 

O ESPAÇO EM NADIE NADA NUNCA 

 

 

5.1 Os lugares de Saer: uma primeira leitura 

 

 

Nossa reflexão se inicia com o personagem protagonista do conto analisado 

páginas atrás, “La tardecita”. Se no conto lido o encontramos na maturidade, refletindo 

sobre a própria infância, aqui Barco ainda é um jovem estudante da graduação. Vamos 

ler nas próximas páginas o conto “Algo se aproxima”, considerado pela crítica – Sarlo 

(2007), Premat (2011), Gramuglio (2010), por exemplo – como uma espécie de texto 

fundacional, no qual algumas das diretrizes estéticas da futura carreira do escritor 

argentino foram estabelecidas. Entre as diretrizes, encontraremos, como poderá ser 

visto, o primeiro passo na criação de um espaço narrativo próprio.  

O conto aparece publicado no primeiro livro de ficção de Saer, En la zona, lançado 

em 1960 quando o escritor tinha 22 anos. Dividido em duas partes, o livro é ainda um 

trabalho imaturo, no qual poucos contos realmente se destacam, entre eles “Algo se 

aproxima”. Para Julio Premat (2011, p.26), no entanto, o conjunto formado por esse e 

outros três contos – “El asesino”, “Transgresión”, “Tango del viudo” -, todos agrupados 

no final do livro, prefiguram a obra futura de Juan José Saer. 

Vejamos o parágrafo de abertura do conto: 

 

Barco estaba en cuclillas junto al fuego recién encendido y acercaba a la 

pequeña hoguera carbones y ramas secas guardadas para las ocasiones 

como ésas bajo la pileta de lavar la ropa, en el fondo de la casa; trabajada 

com lentitud, moviéndose apenas, abstraído, como si esas tareas 

minuciosas y largas de las que siempre se hacía cargo no fuesen más que 

um pretexto para librarse de los demás y gozar a solas de su proprio 

pensamiento. Las mujeres se hallaban en la cocina salando la carne o 
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preparando la ensalada. Él, sentado bajo la parra, junto a la mesa sobre la 

que había una botella de vino y dos altos vasos de vidrio verde, observaba 

silenciosamente a Barco com interés y casi com dulzura (SAER, 2002, 

p.498) 

 

 A cena condensa os principais personagens e espaço do conto. Barco e Él48 (cujo 

nome, na futura ficção de Saer, será Tomatis, um dos mais importantes e recorrentes 

personagens de suas histórias; assim o chamaremos a partir de agora) estão preparando 

um churrasco noturno na companhia de suas namoradas Pocha e Miri. Em termos de 

enredo, pouca coisa acontece: os quatro personagens se deslocarão pelos diferentes 

espaços interno e externo da casa enquanto preparam comida, conversam e comem. 

Não haverá nenhum grande instante de ruptura entre os quatro amigos, nem qualquer 

tipo de virada na trama. Apenas uma espécie de tensão – muitas vezes erótica – entre 

os dois casais. O “algo” indicado pelo título, portanto, nunca se concretiza. A casa, na 

qual vive Barco, se localiza próxima ao rio Paraná, que será o cenário de desfecho do 

conto quando, após passarem a noite celebrando, os dois decidem caminhar pela região 

costeira até pararem em um restaurante para aplacar a fome trazida pela nascente 

manhã. 

 O parágrafo inicial de “Algo se aproxima” é marcado pela construção de uma ideia 

de cotidianidade. O conto não começou com uma frase ou imagem de efeito, nem 

descreveu qualquer conflito ou ação marcante. Pelo contrário, trata-se basicamente de 

armar um palco e documentar um típico encontro de jovens. É o puro fluir do dia a dia, 

sem grandes preocupações, nem amarras, o que norteia não só a primeira cena, mas as 

cenas seguintes. Dito isto, não queremos afirmar que o conto se esgota nesta 

preocupação: outras variáveis estão em jogo.  

No parágrafo reproduzido, é estabelecido o espaço da casa, a principal atividade 

a ser desempenhada nela – um churrasco – e se marca espacialmente o lugar de cada 

                                                             
48 Ao longo deste capítulo, fizemos a opção de não traduzir algumas palavras-chave seja da narrativa e dos ensaios 
de Saer, seja de considerações da crítica sobre a sua obra como um todo. É o caso, como será adiante 
desenvolvido, de palavras como La zona, ou orillas, entre outras.  
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personagem. A divisão de trabalho pautada pelo gênero indica as atividades: aos homens 

cabe cuidar do fogo ou se manter na ociosidade, ao passo que às mulheres cabe o 

trabalho na cozinha. A ociosidade de Tomatis, porém, não é apenas um comentário do 

conto sobre a divisão do trabalho pautada pelo gênero: até o final da narrativa, ele e os 

outros personagens são retratados em ações de observação, tanto do mundo, quanto 

uns dos outros; Tomatis é o mais observador deles. As suas observações pautarão parte 

considerável do modo como o narrador em terceira pessoa nos apresenta espaço e 

personagens. Além disso, é possível afirmar que a distância estabelecida pela 

imobilidade de Tomatis é de algum modo uma projeção da própria posição do narrador 

de “Algo se aproxima”.  

Tal distância, contudo, não configura um narrador onisciente e cujo ponto de 

chegada narrativo seria uma visão totalizadora daquilo que se narra; conforme afirmamos 

no caso de Tomatis, o ponto de vista da narração depende dos personagens contidos na 

cena. O narrador os toma como uma “bússola”; é provável que saiba mais do que eles, 

mas não muito mais, o que torna limitada, seletiva, a tendência à onisciência. Delineia-

se um percurso, finalizado no romance póstumo La grande49, no qual não haverá adesão 

irrestrita aos modos narrativos de um realismo tradicional. Pelo contrário, a obra de Saer 

desenvolve uma série de mecanismos e discussões teóricas nas quais a própria 

possibilidade da narração enquanto tal é posta em dúvida. Assim, no caso de “Algo se 

aproxima”, um dos recursos a fim de desestabilizar uma posição de onisciência do 

narrador implica assumir a perspectiva subjetiva dos personagens. Em muitos casos, isso 

será realizado mediante um enfoque atento ao modo como os personagens, interagindo 

entre si, se relacionam com o espaço narrativo. Suas impressões, reações e desejos se 

projetam indiretamente através da voz do narrador. Na cena abaixo, por exemplo, temos 

um bom exemplo de como a relação subjetiva por Tomatis com o espaço se torna 

condição estruturante da cena a ser narrada: 

 

                                                             
49 O Grande, na tradução da Cia das Letras lançada no Brasil. 
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Era casi medianoche; el cielo seguía quieto, pesado, muy claro, visible 

apenas a través de la parra cargada. No había estado oyendo más que la 

voz de Barco durante cierto tiempo, una voz aguda pero no chillona, 

ciertamente cálida y de emisión cuidadosa. Parecía llenar todo el aire, 

demorar em extinguirse. Parecía que la persistencia de sua propia voz, de 

su propio pensamiento iba rodeando sus palabras a medida que las decía, 

iba formando en el aire una especie de dibujo vivo, cambiante (SAER, 

2002, p.518) 

 

 Na cena acima, temos como primeiro movimento a construção de uma atmosfera 

de opacidade e mistério através da descrição do céu e da dicotomia entre a sua 

visibilidade natural – “quieto”, “muy claro” – versus as condições de sua visibilidade – 

“visible apenas a través de la parra cargada” – caso os personagens do conto tentassem 

observá-lo. Após trabalhar com as dimensões amplas do céu aberto, o narrador substitui 

o sentido da visão pelo da audição para descrever de modo quase táctil a voz de Barco: 

Tomatis – “No había estado oyendo más que la voz de Barco durante cierto tiempo” – é 

de alguma forma capturado pela própria percepção da voz de Barco. Dificilmente não 

haveria outros sons para além da voz do amigo, pois volta e meia o conto documenta 

outros que não os produzidos pelos quatro amigos. O que está acontecendo será visto 

com frequência na obra de Saer, o fato de que os personagens são capturados de tal 

forma pela observação de algum aspecto da realidade que apagam o vínculo com tudo o 

mais que os rodeia50. Por isso, no terceiro movimento, é o próprio espaço que parece se 

desmanchar diante de nossos olhos, ou melhor, o espaço parece tomado por uma nova 

presença, apenas em aparência relacionada seja a Tomatis, ou a Barco, cujo único 

aspecto perceptível está contido na frase “iba formando en el aire una especie de dibujo 

vivo, cambiante”. 

                                                             
50 Ou, pelo contrário, por estarem acostumados, devido ao cotidiano no qual vivem, com um determinado e 
reiterado estímulo sensorial do espaço, acabam “cegos” ou “surdos” a ele. Saer explorará isto a exaustão ao longo 
de sua obra; temos exemplos não apenas em Nadie Nada Nunca, mas também logo no parágrafo inicial de El 
limonero real.  
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 “Narrar a percepção”, título de um ensaio de Beatriz Sarlo (2007) a respeito de 

Nadie Nada Nunca, pode ser tomado como uma boa frase-síntese deste importante 

aspecto do projeto narrativo de Saer. O desdobramento do interesse pela percepção nos 

leva a outra característica da sua obra, o interesse profundo que seus narradores 

possuem a respeito da própria materialidade das coisas. Alguns dos melhores momentos 

poéticos de sua prosa, como foi o caso do parágrafo acima, são apresentados em sua 

obra como uma reflexão a respeito das percepções e de como elas nos conduzem a um 

confronto com a própria matéria formadora do universo. A maneira como a investigação 

se realiza ao longo de sua obra apresentará variações e no caso de “Algo se aproxima” 

as coisas fulguram, mais do que se desfazem, diante do olhar analítico: 

 

Él procuraba espacio sobre la mesa para colocar la fuente de la cebolla, 

que estaba cortada em rodajas finísimas, impregnadas em aceite. Parecían 

de un nácar brillante y suave (...) y arrimando su copa al pico de la botella 

de la que caía un choro vivo y espeso, lleno de manchitas brillantes (SAER, 

2012, p.505-506, grifos nossos) 

 

 Cebolas embebidas em azeite; o movimento do vinho dentro de um recipiente: o 

olhar analítico, preciso em seu lirismo sem afetações, atravessa o realismo das cenas e 

as desloca da própria cotidianidade. Visão, tato, olfato e audição ajudam a compor um 

universo cotidiano que é, porém, a todo instante sutilmente deslocado a partir dos seus 

próprios pressupostos de constituição51.  

A constante repetição de uma mesma informação pode implicar simultaneamente 

marcação temporal, crônica e estranhamento. É o caso, por exemplo, das várias 

referências à carne do churrasco, bem como à fumaça proveniente da carne assando: 

 

                                                             
51 Gramuglio (2010, p.845) afirma expressamente o quanto as imagens cotidianas contidas no conto, das quais 
separamos dois exemplos, têm como denominador comum “la insistencia en la materialidad de los objetos y en el 
registro de la experiencia sensible de esa materialidad”. 
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La carne comenzó a dorarse; de la parrilla ascendía una columna de humo 
oblicua, hacia la parra, inmóvil em el aire sin brisa, atravesando las duras 
hojas sin destruirse (...) El rico aroma de la carne asándose y crepitando 
sobre el fuego los invadió. El humo ascendía como una columna oblicua e 
inmóvil, um poco más densa ahora, atravesando sin destruirse la espesa 
parra, a través de cuyos claros se veía el cielo nítido (...) El olor de la carne 
asándose impregnaba la atmósfera. Ellos habían puesto la mesa a um 
costado de la columna de humo que ascendía desde la parrilla y 
atravesaba el tejido basto de la parra (SAER, 2012, p.500; p.501; p.504) 

 

 O ritual do churrasco é, como sabemos, uma característica formadora de certo 

modo de compreensão de uma identidade argentina. Ele aparecerá de maneira 

recorrente nos textos de Saer. Neste sentido, bem ao gosto do senso de humor de 

Tomatis e Barco, podemos afirmar que “Algo se aproxima” é também o Churrasco 

Primordial, inaugurador de um tema presente em quase todos os livros do escritor 

santafesino. O asado é central à organização narrativa do romance El limonero real, por 

ser o principal evento do 31 de Dezembro, o dia no qual tudo acontece no livro; uma 

variação da ideia de asado é o banquete antropofágico descrito no romance El 

entenado52; o asado é um dos principais momentos de La vuelta completa; traz unidade 

temática a Glosa (“o que aconteceu realmente no asado na casa de Washington 

Noriega?”, se perguntam os protagonista Leto e El Matemático); funciona enquanto 

espaço de tensão e enfrentamento propiciados pelo patético e comovente triângulo 

amoroso descrito no conto “Palo y hueso”, publicado no livro de mesmo título; é uma das 

últimas cenas de Nadie Nada Nunca e La grande. Em nenhuma destas obras, contudo, 

o tópico surge como maneira de marcar uma “argentinidade”: Saer consegue tornar a 

repetição de um mesmo motivo um elemento de importância poética e não apenas 

sociológica. Um traço cultural – a forte presença do consumo de carne enquanto ritual de 

socialização que marca este consumo na sociedade argentina – é uma circunstância 

sócio-cultural que Saer não evita, mas também não cristaliza em suas representações, 

adaptando a representação do asado às propostas estéticas específicas de cada livro no 

qual o motivo ressurge.  

                                                             
52 O Enteado, em tradução brasileira publicada pela Iluminuras. 
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 Estamos lidando com um projeto literário pautado pela negatividade e incerteza 

quanto aos alcances do próprio ato narrativo. Dois momentos importantes no conto nos 

revelam isto. No primeiro, Barco faz um longo discurso que pode ser considerado como 

um manifesto da obra que o jovem Saer parece, com impressionante segurança, já ter 

consciência de que deve fazer: 

 

Una ciudad es para un hombre la concreción de una tabla de valores que 

ha comenzado a invadirlo a partir de una experiencia irracional de esa 

misma ciudad. Es el espejo de sus creencias y de sus acciones y se él se 

alza contra ella no es que esté denunciando sus defectos sino 

equilibrándolos. (...) En cierta medida, el mundo es el desarrollo de una 

consciencia. (...) Por eso me gusta América: una ciudad en medio del 

desierto es mucho más real que una sólida tradición. Es una especie de 

tradición en el espacio. Yo escribiría la historia de una ciudad. No de un 

país, ni de una provincia: de una región a lo sumo. (SAER, 2012, p.517) 

 

 A relação com o espaço, portanto, é pautada sempre pela consciência da própria 

discursividade e do perspectivismo desta relação. A tradição procurada por este projeto 

literário não diz respeito ao conceito de Nação ou de Literatura Nacional; pelo contrário, 

seu compromisso primordial é com a “tradição no espaço”; o elogio à cidade americana 

não comporta apenas uma leitura literal, mas também se torna um modo de revelar o 

quanto espaço em Saer diz respeito a uma construção, a uma investigação. A obra 

enquanto plano futuro nasce preocupada em criar sua própria “linhagem”, articulando no 

processo uma indireta crítica aos espaços narrativos tradicionais de legitimação que, 

como discutimos previamente, passam pela cidade de Buenos Aires.  

Está fundado em “Algo se aproxima” um espaço narrativo próprio, cujo 

desdobramento se realizará nos contos, romances e ensaios publicados por Saer até sua 

morte: o espaço do título do seu livro de contos, o espaço de la zona. Não obstante 

ancorada numa espacialidade específica, a região em torno da cidade de Santa Fé, la 

zona é, para María Teresa Gramuglio (2010, p.844): 
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Un referente real a partir del cual se despliega la construcción del espacio 

imaginario; um anclaje que tendrá fuertes proyecciones en la configuración 

del mundo narrativo, en el cual la “zona”, como reservorio de experiencias 

y recuerdos, se constituye en un núcleo productivo de los materiales 

literarios y en uno de los elementos formales que confieren unidad – 

“unidad de lugar” – al conjunto de los textos. 

 

 Cabe completar o círculo analisando como o espaço se desdobrou no último livro 

de contos de Saer, Lugar, publicado em 2000. De que maneira a escrita do espaço se 

realiza em um conto de sua época mais madura? A resposta: através de um 

aprofundamento das questões apontadas anteriormente, aliadas a um inegável 

refinamento estilístico. Da leitura de “Algo se aproxima” nos ficava uma impressão de 

desequilíbrio entre precocidade estilística, por um lado, e pouco aprofundamento das 

investigações trazidas à tona pela própria inquietude do conto, por outro. Não 

percebemos o mesmo no conto “En línea”, sobre cuja espacialidade passaremos a 

pensar agora. 

 Tivemos a constituição da zona seariana no livro de 1960. A coletânea de 2000, 

por outro lado, inicia uma abertura geográfica: se antes tudo que Saer narrava se 

ancorava firme na região de Santa Fé53, em Lugar muitos contos se passam em 

diferentes partes do planeta, ou mesmo fora dele, como é o caso de “Ligustros en flor”, 

cujo narrador é um astronauta aposentado. Para Gramuglio (2011, p.261), se inicialmente 

tal mudança causou uma surpresa e até mesmo desconforto, em pouco tempo se 

confirmou o quanto Lugar mantinha diversos pontos temáticos coerentes com a obra que 

lhe era precedente. Além disso, ressalta a ensaísta (GRAMUGLIO, 2011, p.263), cada 

livro de Saer se pauta pela busca por formas e estruturas novas; a abertura de Lugar a 

novos espaços narrativos seria o caminho escolhido pelo livro.  

                                                             
53 Mesmo em romances como La pesquisa (A pesquisa, na tradução brasileira lançada pela Cia das Letras), no qual 
metade da narrativa se passa em Paris, a zona santafesina é presença marcante na outra metade. Além disso, a 
narrativa parisiense nasce em função de um diálogo travado entre personagens reunidos na região santafesina.  
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 No primeiro conto analisado, conhecemos Tomatis, ainda sem nome e com vinte 

e poucos anos. Nas próximas páginas, ele outra vez será um dos protagonistas e estará 

mais velho, com uma idade que supomos entre os 50 e os 60 anos de idade.  

 “En línea” é uma continuação de uma das linhas narrativas do romance A 

pesquisa, na qual Tomatis, Pichon Garay e Marcelo Soldi se debruçam sobre um 

manuscrito encontrado no espólio do falecido mestre dos três, o poeta santafesino 

Washington Noriega, um amálgama, segundo o próprio Saer (PREMAT, 2010, p.932), 

das figuras de Macedonio Fernandez e do poeta Juan L. Ortiz. O enredo do manuscrito 

encontrado em A pesquisa se passa na Grécia e mantém uma estreita relação de 

intertextualidade com a Ilíada. No conto publicado em Lugar, alguns anos se passaram 

depois dos acontecimentos de La pesquisa. Tomatis liga para Garay, que mora em Paris 

desde os anos 6054, assim como Saer, para lhe contar da empolgação de ter encontrado 

uma possível “apêndice” do manuscrito achado entre os papéis de Noriega55.  

Duas narrativas, conectadas, se alternam: a que relata a conversa telefônica entre 

os dois amigos; e a reescritura do universo homérico em parte glosada por Tomatis, em 

parte lida no provável original por Garay. Usamos o “provável”, porque Tomatis não é 

considerado pelo seu amigo como um narrador confiável. Nada garante, por exemplo, 

que o texto glosado pelo telefone e posteriormente lido por Garay em Paris – pois Tomatis 

envia uma cópia até a França pelo correio – não possa ter sido escrito por Tomatis.  

Três espaços narrativos permeiam o conto e articulam entre si as duas linhas 

narrativas: la zona, onde vive Tomatis; a Paris onde vive Garay; a cidade de Troia e suas 

imediações. Embora separados temporal e culturalmente, os espaços reverberam entre 

si em permanente diálogo simbólico e tensão narrativa. 

                                                             
54 A partida de Garay, irmão gêmeo do Gato, protagonista de Nadie Nada Nunca, para a França é descrita no conto 
“A medio borrar”, publicado no livro La Mayor em 1976. 
55 A peculiar condição do novo manuscrito também atua como indireto comentário metaficcional feito pelo texto a 
respeito do próprio projeto literário elaborado por Saer, no qual não existe uma saga de personagens ou famílias 
bem ao gosto do nosso regionalismo ou das novelas de la tierra, mas um ciclo de motivos e personagens em 
diálogo permanente, contudo fragmentado: “Si se trata de un texto independiente, el hecho de que intervengan los 
mismos personajes, dice más o menos Tomatis, hace que su autonomía sea relativa, y que la novela siga 
constituyendo la referencia principal, así que ese texto breve y otros que eventualmente pudiesen existir y fuesen 
apareciendo, formarían no una saga, para lo cual es necesario que entre los diferentes textos haya una relación 
cronológica lineal, sino más bien un ciclo (…) un conjunto del que van desprendiéndose nuevas historias contra el 
fondo de cierta inmovilidad general” (SAER, 2012, p.25). 
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 “En línea” estabelece em seus parágrafos iniciais um contraste entre os espaços 

de Santa Fé e Paris. A conversa telefônica entre ambos acontece em uma “mañama de 

noviembre”, na qual “Tomatis pretendía estar en la terraza, a la sombra de un toldo,donde 

corría un aire fresquito según él, frescura amable de una mañana de primavera que 

calificó varias veces de ‘deliciosa’” (SAER, 2012, p.23, grifos nossos). As palavras em 

destaque são os modalizadores utilizados pelo narrador a fim de expressar o permanente 

estado de dúvida estabelecido por Garay em relação a tudo que seu amigo lhe contará 

durante a ligação. O estado de dúvida não faz parte apenas de mecanismo que procura 

dar conto do desenvolvimento da relação entre os dois personagens. Pelo contrário, é o 

tema por excelência do conto.  

Sem roupa, aproveitando o bom clima, Tomatis – outra vez a imagem do asado – 

faz questão de informar ao amigo que está colocando um pedaço de carne e “unas 

achuras” para assar (SAER, 2012, p.23). Pichón, por outro lado:  

 

Lo escucha com una sonrisa escéptica y complacida a la vez, parado 

todavía al lado del escritorio, la mirada que errabundea más allá de los 

vidrios de la ventana, sin ver a decir verdad ni los árboles desnudos ni las 

fachadas parduzcas de los edificios en la vereda de enfrente, ni el aire triste 

y sombrío que destella en la llovizna helada (SAER, 2012, p.23) 

 

 Luz, cores vivas, espaços abertos, líquidos; borrasca, edifícios de cor escurecida, 

árvores desfolhadas, ar triste e sombrio: o contraste do claro e escuro diz respeito tanto 

a um recurso cromático frequente em Saer, mas também estabelece Santa Fé como um 

espaço do desejo para Garay. São estes desejo, saudade e nostalgia sentidos pelo 

personagem que reforçam em sua mente a aceitação do lugar narrado pelo amigo como 

um espaço possível: “mezclándose al escepticismo, la imaginación de Pichón elabora 

una imagen placentera, proyectándose en ella como lo haría con cualquier otra ficción y 

(...) ‘ve’ la mañana luminosa de primavera” (SAER, 2012, p.23, grifos nossos). Três níveis 

de ficcionalidade se encontram articulados: o conto supostamente escrito por Washington 

Noriega; a reescrita em formato de relato oral a ser realizada por Tomatis (sobre esta 

glosa, duas opções existem: ou Tomatis está inventando tudo na hora, ou de fato um 

texto existe e ele o reconta; em qualquer das duas opções, temos um novo conto, cuja 
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existência se estabelece em paralelo ao “original”); a imagem de Tomatis em Santa Fé. 

Em comum a tudo isto, está a reflexão sobre o limite dos sentidos e da razão em alcançar 

um Ser “verdadeiro” sobre qualquer forma de discurso, seja este uma simples conversa 

telefônica, ou uma investigação sobre autoria e autenticidade. A literatura de Saer não 

procura escamotear a própria ficcionalidade, considerando-a como um entrave a fim de 

alcançar uma transparência do real; pelo contrário, estamos a todo tempo lendo o mundo 

“como (...) cualquier outra ficción”. Por isso, Ana Cecilia Olmos (2005) afirma que o núcleo 

da poética saeriana consiste numa reflexão sobre “o sentimento de estranheza do sujeito 

perante a ordem impenetrável das coisas”. 

 Com frequência, o espaço é um elemento estruturador da reflexão a respeito das 

relações entre a realidade e as representações:  

 

El ruido de los primeros borbotones de la cafetera llega desde la cocina, y 

Pichón percibe el olor del café que se expande por el aire caldeado del 

departamento. Pero si sus sentidos se ocupan en captar los estímulos que 

los excitan en el aura rugosa y bien real del presente, su imaginación se 

pasea por la terraza roja y soleada, por la mañana, según Tomatis, 

“deliciosa” de noviembre, y su atención se concentra en las palavras que, 

a pesar de la distancia desde la que le llegan y del timbre vagamente 

artificial con que resuenan, como si hubiesen sido descompuestas en sus 

elementos más simples y vueltas a recomponer sin haber logrado 

restituirles el sonido humano, haciéndoles perder la inmediatez familiar al 

transportarlas de un hemisfério al otro a través del espacio lleno de 

turbulencias magnéticas, interesándose por ellas en su mera calidad de 

materia sonora, subyugan a la vez su curiosidad y su inteligencia. (SAER, 

2012, p.24 grifos nossos) 

 

 O contraste entre os espaços de Paris e Santa Fé continua e percebemos nisto 

um processo de relativização do que seria considerado, à primeira vista, o real; não 

obstante Pichón estar em Paris, a “terraza roja y soleada”, a manhã “deliciosa de 

noviembre”, possuem uma vivacidade mais intensa do que a imediata experiência do seu 

presente. O jogo cromático de contrastes entre verão e cores argentinas x o ocre 
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parisiense continua a ser desenhado nas primeiras linhas: à “terraza” se contrasta uma 

atmosfera fechada, escura, permeada pelo café, significante que interpretamos ter sido 

invocado no conto a fim de trazer ao leitor uma atmosfera de cheiros e tons terrosos, 

amadeirados. A palavra “rugosa” também merece ser sublinhada: ela faz parte de uma 

gramática do estilo de Saer. O rugoso e o intensamente real do momento presente 

implicam a atenção à materialidade do espaço. Pudemos observar o gosto por transmitir 

ao leitor a materialidade do real no conto “Algo se aproxima”; o estilo posterior 

desenvolvido por Saer, como podemos ver aqui, aprofundou ainda mais este aspecto do 

sua peculiar estilo. Indagar percepções e representações implica pensar sobre o próprio 

estatuto de como e de que maneira se narra, instituindo como consequência uma 

permanente relação analítica da linguagem com a realidade. Por “analítica”, usamos a 

palavra da maneira mais literal possível: nos casos mais extremos do experimentalismo 

em Saer, temos uma decomposição ou uma pulverização dos elementos constituintes 

daquilo sobre o qual se está refletindo. Também é o caso, em “En línea”, do trecho 

copiado e grifado acima, no qual o narrador procura traduzir o súbito estranhamento 

sentido por Pichón Garay ao ouvir a voz de Tomatis no telefone. A perda da “inmediatez 

familiar” implica em relativização, ambiguidade e corrosão de qualquer construção de 

totalidade da experiência. 

 Explica-se a constante repetição no conto de uma mesma imagem, a de Tomatis 

gozando de sua “mañana ‘deliciosa’ de primavera” (SAER, 2012, p.24-25; p.26-27; p.28-

29). A imagem é tanto um motivo – um refrão? – a impor ao conto um ritmo narrativo 

próprio, quanto a sua insistente repetição é resultado do processo investigativo sobre a 

memória, a realidade, a narração, as representações. 

 O conto dentro do conto “En línea” explora estas mesmas questões. Trata-se de 

um confronto entre duas visões de mundo: por um lado, o experiente soldado viejo, para 

quem “ni una vez sola, en su larga vida, lo invisible ha dejado de ser lo que es, es decir 

la transparencia vacía del aire y del cielo, y lo visible, la presencia rugosa de la piedra” 

(SAER, 2012, p.26). O soldado joven, contudo, acredita nos deuses, na magia, na 

transcendência. Acampados ao redor de Troia, ambos discutem sobre uma perturbadora 

hipótese defendida pelo mais jovem, a de que a Helena cativa entre os muros troianos 



258 
 

 

não é um ser de carne e osso, mas sim um simulacro criado por algum mago no Egito56 

(SAER, 2012, p.25-26). 

 Há, porém, um modo de saber, defende o soldado joven, “si una apariencia 

cualquiera de este mundo era de verdad un ser material o si se trataba de un mero 

simulacro” (SAER, 2012, p.26). O modo consiste em posicionar o corpo sobre o qual se 

deseja conhecer sua verdadeira natureza em pontos específicos do espaço. Posicionado, 

o corpo precisa receber os primeiros raios de sol da manhã nascente e, se for um 

simulacro, sua transparência, após uma intensa fulguração material, ficará evidente ao 

observador (SAER, 2012, p.28). Sabedores de que Helena costuma caminhar pelas 

muralhas de Troia a fim de observar a manhã nascendo sobre o acampamento grego, os 

dois soldados decidem tirar a prova e observá-la. O resultado é aterrador: não apenas 

Helena é um simulacro, mas descobrimos que “la ciudad de Troya y el campamento 

griego, con sus tiendas y sus mástiles, se vuelven manchas luminosas, se tornasolan, 

vertiginosos, se vuelven transparentes y después se desvanecen” (SAER, 2012, p.30).  

A luz vazia, assustadora, se expande e por breves instantes todo o mundo, 

incluindo os dois soldados, fulgura e revela sua transparência de simulacro (SAER, 2012, 

p.31). Esta parte final do conto nos remete imediatamente a Borges57 e a seu conto 

“Ruínas circulares”, no qual um personagem sonha que cria um outro ser humano, 

apenas para descobrir o quanto ele mesmo é o sonho de uma outra pessoa. A indagação 

a respeito do estatuto da realidade e do ato criador da ficção são, tanto em Saer e Borges, 

semelhantes, mas aquilo que no autor do Aleph se torna um conto fantástico por 

excelência, em Saer é uma narrativa encadeada dentro de outra; o fantástico, com 

poucas exceções – certos momentos do romance Cicatrices, por exemplo, fazem 

referências ao sobrenatural; no romance La ocasion58 o protagonista, Bianco, 

                                                             
56 A mesma hipótese aparece em La pesquisa, mas só é desenvolvida n presente conto, posterior ao romance. 
57 Para Jorgelina Corbatta (2014), é possível fazer várias aproximações entre Saer e Borges. O próprio Saer escreveu 
sobre Borges em seus ensaios, no qual podemos perceber uma sintomática “ansiedade da influência” nas suas 
afirmações. Segundo a autora (CORBATTA, 2014, p.152-164) Saer retoma os seguintes pressupostos borgeanos: a) 
O borramento dos limites entre diferentes gêneros textuais; b) A admiração por Faulkner; c) a visão crítica a 
respeito de uma ideia-padrão do que deveria ser um “escritor latino-americano”; d) a relação entre realismo (ou 
melhor, inclinação a realizar crônicas de costumes) e reflexão filosófica; e) Reflexão sobre a linguagem enquanto 
forma de relacionamento com o mundo. No mesmo capítulo, a autora faz uma interessante relação entre o conto 
“O aleph” e o romance de Saer Lo imborrable. 
58 A ocasião, em tradução brasileira pela Cia das Letras. 
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provavelmente possui poderes sobrenaturais; no mesmo romance também encontramos 

uma criança que teria poderes de adivinhação – não é uma característica da ficção 

saeriana.  

“Vazio” e “fulguração”: outras palavras-conceito fundamentais na gramática de 

Saer, cujos sentidos e funções podem variar de uma obra a outra. Aqui, o espaço vazio 

é, como foi a ideia da cidade em meio ao deserto defendida por Barco em “Algo se 

aproxima”, uma defesa de uma noção perspectivista, quem sabe “fenomenológica”, de 

toda noção de espaço.O espaço, portanto, não seria apenas composto de rugosidade e 

opacidade materiais, ele é também esculpido pelo corpo sensível e pela cultura. Mas o 

vazio no espaço é também a sua própria impenetrabilidade. Em Saer, a compreensão da 

“verdade” da realidade é problemática, quem sabe mesmo impossível. O horror a 

espreitar seus personagens é o da materialidade cerrada. Nadie Nada Nunca é o ápice 

da formulação dessa angústia. 

 

5.2 A zona é um círculo: partindo de Responso e chegando até Cicatrices 

 

 Faremos um percurso um pouco diferente do que foi feito com Hatoum. Ainda 

mantemos, no presente capítulo, uma estrutura tripartida a fim de proporcionar ao leitor 

uma visão panorâmica, desta vez sobre o escritor argentino. No caso de Saer, porém, a 

quantidade de livros de ficção publicados – doze romances e cinco livros de contos – nos 

impossibilita de dar conta de uma visão tão global quanto a que intentamos realizar ao 

tratarmos da obra de Milton Hatoum. Além disso, apesar da constante repetição de 

personagens e motivos na obra saeriana, as “peças” do “quebra-cabeças” da obra de 

Hatoum se “encaixam” formando uma unidade mais apreensível do que em Saer. Por 

fim, Nadie Nada Nunca leva certos procedimentos de sua escrita – apontados na leitura 

dos dois contos abordados no tópico anterior – a extremos tais que julgamos melhor 

estabelecer uma outra dinâmica de trabalho a fim de abordar a sua obra.  

 Contextualizaremos momentos da obra do escritor santafesino prévios à 

publicação de Nadie Nada Nunca. O segundo passo será analisar o romance. Concluída 
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a análise, o capítulo não se encerra e pensaremos um pouco sobre os desdobramentos 

da obra de Saer posteriores à publicação do livro estudado; acreditamos que pensar a 

obra de Saer pós Nadie Nada Nunca ajuda a formular um contexto mais complexo de 

sua obra, bem como pode lançar novas luzes sobre o próprio romance em estudo. O 

escopo, contudo, certamente é muito largo e por isso, ao abordarmos o espaço na obra 

saeriana a partir da publicação do romance El entenado, o faremos sem análises textuais 

diretas.  

 Um dos tópicos mais pertinentes da reflexão a respeito do fazer da crítica literária 

se relaciona aos modos como a crítica procura criar hipóteses de organização a respeito 

da obra de um escritor. Mediante um processo de dissecação, ou, no pior dos resultados, 

de mumificação, o conjunto da obra de um escritor é rearticulado em termos de “fases”, 

“momentos”, “temas”, ou “ciclos”, por exemplo. O resultado final pode de fato ajudar a 

compreender o conjunto de uma obra, contudo lança luz principalmente sobre o próprio 

crítico e o tempo histórico a partir do qual ele pensa a literatura. É possível, tanto no caso 

de Hatoum, quanto no de Saer, criar uma série de linhagens fundadas num processo de 

arqueologia de suas obras. Por exemplo, organizar a obra do escritor amazonense em 

função das figuras maternas da sua prosa. Ou, no caso de Saer, criar uma genealogia 

de todos os textos onde imagens da chuva e/ou tempestades desempenham um papel 

de importância.  

Em muitos casos uma das perguntas a se fazer à obra de um escritor acaba sendo: 

“Diante do histórico de suas publicações, como ele se tornou aquilo que é?”. Não é 

incomum encontrarmos na crítica dedicada a Saer uma variação desta pergunta, da qual 

nós também não vamos escapar. Utilizemos, como ponto de partida, a divisão proposta 

por Graciela Montaldo (1986, p.6-7): 

 

a) Primeira etapa: En la zona (1960), Responso (1964), Palo y hueso (1965), La 

vuelta completa (1966). Funda-se a matéria narrativa e estaríamos no campo 

mais próximo de um realismo tradicional; 
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b) Segunda etapa: Unidad de lugar (1967), Cicatrices (1969), El limonero real 

(1974). Saer se muda para a França e a reflexão sobre a ideia de “experiência” 

marca este momento; 

c) Terceira etapa: La mayor (1976), Nadie Nada Nunca (1980). O tema central 

seria a reflexão sobre como a linguagem cria as próprias representações; 

d) Quarta etapa: inaugurada por El entenado (1983), marca um retorno à 

possibilidade de narrar. 

 

Para Sarlo (2007, p.310), Saer teria sido um escritor “perfeito” desde a sua estreia 

e seu primeiro ciclo de amadurecimento culminaria com a publicação do romance 

Cicatrices. Não concordamos totalmente com esta leitura. Embora, como assinalamos, a 

estreia de Saer tenha sido relevante, os seus primeiros livros apresentam experiências 

irregulares. Seu trabalho só alcança toda força a partir da publicação da sua primeira 

obra-prima: El limonero real. O que encontramos antes são bons momentos publicados 

em livros não necessariamente à altura destes momentos.  

O primeiro grande texto de Saer certamente é “Palo y Hueso”, publicado no livro 

do mesmo nome. Em seguida, temos outro excelente texto, “Sombras sobre vidrio 

esmerillado”, publicado em Unidad de lugar, seguido das ótimas primeira e última partes 

de Cicatrices59. Por fim, em 1974, o escritor santafesino publica, em sequência, um 

impressionante conjunto de obras que estabelecem o alto padrão narrativo com o qual 

estamos avaliando sua obra: El Limonero Real (1974), La Mayor (1976), Nadie Nada 

Nunca (1980), El Entenado (1983), Glosa (1985) e La Ocasión (1986).  

O conto “Algo se aproxima” nos revelava um jovem escritor bastante disposto a 

trabalhar com o espaço narrativo. Desde seu princípio, a obra de Saer estabelece esta 

categoria narrativa como um aspecto privilegiado da sua própria constituição. Para Sarlo 

(2007, p.308): 

                                                             
59 Gandolfo (2011, p.77), ao escrever sobre este romance, embora compartilhe conosco da opinião de que 
Cicatrices não é a primeira grande obra de Saer, estabelece que suas melhores partes seriam as duas primeiras.  
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Llamaría a esto el método de Saer: una mirada de doble foco, sobre lo 

narrado y sobre el espacio de lo narrado, que deja de ser un fondo contra 

el cual se mueva la historia, para ser una matéria poética tan central como 

la historia que se cuenta. Saer cambia así las reglas del relato. Y esto tiene 

consecuencias también en el trabajo sobre los personajes. 

 

 Julio Premat (2010, p.14), por sua vez, reitera esta perspectiva:  

 

Narrar, como siempre en Saer, es inseparable de lo espacial y, 

consecuentemente, de lo perceptivo. En los dos casos, la espacialización, 

agudamente puesta en escena – recorrer, estar, observar, partir, volver, 

llegar, interrogar lo visible – tiene también un notable valor temporal. El 

espacio y el movimiento llevan (y esto también es una constante) a la 

memoria. 

 

 A centralidade do espaço em Saer repensa todo o jogo narrativo e as formas como 

personagens são abordados; tempo, espaço, memória e movimento estão 

intrinsecamente vinculados na sua escrita. O espaço “agudamente posto em cena”, para 

repetir a feliz expressão de Premat, é constituído por uma série de lugares, cores, 

atmosferas. A zona santafesina é o seu aspecto reconhecível de imediato e mesmo nos 

seus momentos de experimentação mais radical, haverá na zona um aspecto 

socialmente reconhecível, ou seja, uma geografia e uma arquitetura que remetem a 

algum nível de “realismo”.  

A ilha, o rio, a água, a tempestade, a casa, a canoa, o quintal, o convívio ao redor 

das churrasqueiras, a natureza e a cidade são todos tópicos espaciais recorrentes em 

sua obra como um todo e suas significações e funções vão variar bastante, embora ao 

mesmo tempo remetam de modo contínuo às obsessões recorrentes em seu trabalho 

criativo. Luminosidade, escuridão e encharcamento: as três palavras podem dar conta de 

outros aspectos presentes na espacialidade saeriana. Os três elementos desempenham 

papéis múltiplos: são marcações temporais, mas podem também ser gatilhos de 
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experiências interiores, epifânicas; a luminosidade que toma a matéria pode nos levar a 

um estranhamento do real; as trevas, o pântano, o lodo, a tempestade, o negror, por outro 

lado, várias vezes indicam o quanto os personagens pelo nada, pela loucura e pela 

negação da possibilidade de existir uma experiência em termos qualitativos. 

O espaço ativa os sentidos: o olfato nas cíclicas descrições dos asados, por 

exemplo. Notações tácteis, por outro lado, não servem apenas para descrever as coisas 

do mundo. Pelo contrário, são uma tentativa de estabelecer a própria dificuldade de 

compreender a essência de tudo, por isso a constante repetição de vocábulos tais como 

“opaco”, “rugoso”, “ocre”, “espesso”, “sólido”. Se espaços sociais são reconhecíveis, eles 

também são desmontáveis: poucas vezes na literatura hispano-americana 

encontraremos espacialidades tão decompostas.  

Por fim, se precisássemos fazer um desenho que pudesse definir, em um único 

gesto, a obra de Saer como um todo, seria o desenho de um círculo. A circularidade é a 

espacialidade saeriana por excelência. Ela se articula a uma reflexão temporal; pode 

organizar a estrutura de romances e contos; define a trajetória individual de vários dos 

seus personagens. É circular, também, a criação do mundo narrado, que se expande a 

partir dos corpos sensíveis e situados dos seus personagens e narradores.  

 No primeiro romance de Saer, Responso, publicado quando o autor estava com 

26 anos, o espaço desempenha um protagonismo maior do que em “Algo se aproxima”. 

Em um dia de dezembro de 1962, Alfredo Barrios, um homem de 45 anos e 125 quilos, 

visita a casa de Concepción, sua ex-mulher, com quem esteve casado durante 12 anos. 

Em 1955, Barrios era jornalista e sindicalista vinculado ao peronismo. Quando Perón cai, 

a queda também vai ser a do protagonista. Após apanhar de uns valentões antiperonistas 

quando tentava chegar ao sindicato onde trabalhava, o protagonista passa a se entregar 

ao álcool e ao vício do jogo. A narrativa do livro avança de modo linear, com exceção de 

certas digressões feitas sobre o passado dos personagens, como é o caso do segundo 

capítulo. O tempo de duração do presente da narrativa é de aproximadamente 12 horas, 

com os seus últimos parágrafos acontecendo durante um amanhecer.  

A trama começa quando Barrios convence sua ex-mulher, professora, a lhe 

emprestar uma máquina de escrever pertencente ao governo, a fim de escrever uma 

série de artigos cuja venda vai aliviar um pouco os apertos financeiros do ex-sindicalista. 
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O pedido de Barrios é acatado por Concepción com a expectativa de que ele finalmente 

“mude” e possa até mesmo, quem sabe, voltar, redimido, à sua vida. Os artigos, contudo, 

são uma mentira: Barrios não tem nada. Pelo contrário, após beber, decide vender a 

máquina de escrever para conseguir jogar em uma casa de jogo. Como seria de se 

esperar, perde tudo e ainda leva uma surra, pois tenta roubar as fichas de um médico 

que jogava ao seu lado. O livro se encerra com Barrios desmoralizado, sujo e ferido, 

voltando ao precário quarto de pensão onde vive. 

 Logo nas primeiras páginas, é possível perceber o quanto a descrição do espaço 

é importante. Ao longo do livro, por exemplo, teremos um contraste entre a pensão na 

qual hoje Barrios vive e a nova casa que Concepción acabou de comprar e na qual ela 

vive. Muitas vezes, os personagens de Saer se deixam envolver por um estado de 

devaneio, delírio, no qual auto-exame, espacialidade e memória se entrelaçam: 

 

El murmullo del agua emergiendo de la manguera que serpeaba 

semioculta por el césped, el verdor apacible de los canteros que se 

extendían a lo largo de la galería, atravesados por unos rojos de polvo de 

ladrillo, y ese sol de la tarde dorando, en el fondo, un grupo de amplios 

árboles, producían en Barrios un estremecimiento de paz. El orden, la paz, 

y la limpieza y la bondad; todo eso constituía el universo de Concepción. 

Barrios se sentía a sí mismo en ese momento, de un modo secreto, como 

una gran mancha disonante en medio de todo eso (SAER, 2013, p.8-9) 

 

 “O universo de Concepción”: observação fundamental na qual se estabelece a 

representação de um espaço, no caso, o interior de uma casa, em função de como os 

personagens o sentem, fazendo com que, em Responso, a projeção da subjetividade dos 

personagens, bem como de suas felicidades ou infortúnios, surja como constituinte do 

espaço narrativo. A mesma imagem apresentada acima será retomada, com sutis 

variações, algumas vezes ao longo do capítulo e neste caso trata-se de um mecanismo 

que procura dar conta da fratura existente na vida de Barrios: “sin embargo había algo 

sólido, incontrovertible y límpido en esa fresca galería, quieta y cuidada, algo que lo atraía 

oscuramente y le hacía sentir la medida de su propia miseria” (SAER, 2013, p.17).  
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O romance também dá conta de revelar ao leitor a produção social do espaço 

casa, situando-a no contexto das posses financeiras de Concepción e indicando os 

trâmites financeiros de sua aquisição: “Peso sobre peso había ahorrado para hacerse 

esa casa con el crédito mutual del Magisterio; se sacrificó durante años para conseguir 

ese pedazo de terreno, ese techo, ese jardincito, donde viver y morir en paz” (SAER, 

2013, p.17). A narração procura situar classes sociais em espaços verossímeis às suas 

condições financeiras. A crônica concisa, precisa, da vida urbana na zona também lança 

mão de descrições do espaço: 

 

El colectivo atravesaba los barrios quietos en la paz del anochecer. 

Algunas luces se habían encendido; de algún almacén esquinero un 

rectángulo de luz tenue se estiraba hacia la vereda donde las chicas 

paseaban tomadas del brazo, recién cambiadas, con vestidos de telas 

floreadas, charlando y riendo. Un enjambre de bicicletas, motocicletas y 

automóviles avanzaba en dirección contraria al colectivo, desde el centro. 

En la puerta de un bar, un grupo de muchachos conversaba junto a la 

victrola automática, iluminada por franjas de luz de colores cambiantes. Las 

callecitas de tierra que atravesaban la avenida se perdían en la doble 

penumbra del anochecer y de los árboles cargados y oscuros (SAER, 2013, 

p.51-52) 

 

 Em um texto sobre Responso, Beatriz Sarlo (2011, p.46, grifo da autora) faz a 

seguinte observação: “Responso, en 1964, confundió a sus pocos lectores, que hablaron 

de realismo, sin ver de qué ‘realismo’ se trataba”. O romance possui de fato uma faceta 

realista menos “convencional” e ela se revela exclusivamente no espaço. Para podermos 

responder “de que realismo se tratava”, precisamos perceber o quanto Responso 

estabelece um primeiro passo em direção a uma crescente estilização do espaço, que 

até o seu último romance, La Grande, será sempre um contraponto a qualquer 

representação mais realista do espaço da zona. Já aqui percepção, fragmentação, jogos 

cromáticos e de luz e sombras levarão a narrativa a desrrealizar a si mesma, 

desproduzindo os espaços sociais inicialmente estabelecidos. O jovem Saer, por 



266 
 

 

enquanto, não radicalizará: estilização e fragmentação são ainda tímidos; a coesão do 

mundo se mantém.  

Tomado em seu conjunto, contudo, o realismo de Responso é desviante. Cabem 

ao menos dois exemplos nos quais o espaço é retrabalhado poeticamente de modo mais 

intenso. Voltemos à casa de Concepción: 

 

La blanca fachada de la casa de Concepción relumbraba como un 

fragmento más de claridad lunar, toda circundada por la fronda oscura de 

los árboles. El rectángulo de la ventana, una zona de luz cálida, 

contrastaba con su atmósfera amarillenta, plena y plácida, como un 

escenario vivo que el medio cuerpo borroso de Concepción, oscurecido por 

el contraste, atravesaba una y outra vez con sus movimientos distraídos y 

lentos (SAER, 2013, p.83) 

 

 Barrios, que observa a casa com êxtase, está sentado no táxi junto com seu amigo 

taxista, Hermosura. O espaço é o mesmo de antes, a casa, mas a construção da 

atmosfera mudou, porque o romance está prestes a dar a sua guinada mais importante, 

que é o fato de que Barrios irá logo mais até a casa de jogo e perderá a máquina de 

escrever. O aspecto de alucinação, presente na última visita de Barrios, é acentuado pelo 

narrador. A casa, sobre a qual acreditávamos termos uma imagem plenamente realizada, 

é reescrita diante de nossos olhos, influenciada pela necessidade da construção de uma 

atmosfera preparatória à guinada narrativa e pela nova posição através da qual Barrios 

a observa: não mais como um convidado, mas sim como um espião. O mesmo aspecto 

soturno e lunar, pelo qual ecoam, ao longe, imagens do maravilhoso, será também 

encontrado no texto quando o táxi de Hermosura se afasta de Santa Fé a fim de chegar 

à casa de jogo, levando o narrador a chamar a paisagem de “vasta llanura lunar” (SAER, 

2013, p.99). 

 O segundo exempo consiste na tempestade que encerra o romance. Barrios tenta 

voltar a pé para casa, atravessando a planície, quando é pego pela tempestade: 

 

El contraste producía una impresión de temblor subterráneo, como si más 

que un temporal de agua y electricidad se estuviera produciendo un 
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cataclismo profundo, en el corazón de la tierra. Había algo de premonición 

y castigo, pensó Barrios. (...) Tal vez Concepción ya no existía, y en lugar 

de la ciudad sólo habia una grieta insondable, el abismo, que la había 

arrebatado (SAER, 2013, p.146) 

 

O protagonista está sujo e falido. Levou uma surra por ter tentando roubar as fichas 

do médico jogador sentado ao seu lado e por isso foi expulso da casa de jogo. Chegou 

ao fundo do poço e o romance utiliza o espaço a fim de realçar o ápice da decadência à 

qual Barrios se deixou levar. O clímax do livro, desta maneira, é totalmente espacial, 

porque a reverberação da violência que é cometida contra Barrios – e os equívocos das 

escolhas feitas pelo personagem na condução da própria vida – se projeta 

completamente no espaço. Diante de sua dor e confusão, o espaço se torna irreal e o 

personagem caminha em um ambiente de puro pesadelo.  

Embora o recurso de espelhamento entre a condição do personagem e a maneira 

como a natureza reflete tal condição nos soe um tanto mecânico, o resultado final da 

escrita ainda assim é expressivo e resulta em uma das melhores páginas do romance. A 

circularidade do livro não está na sua estrutura ou nas suas metáforas espaciais, mas 

sim na trajetória do personagem, cuja chance de redenção apenas o faz girar em falso; 

encerrar o livro com o dia nascente só reitera a ideia de um ciclo, contudo não há certeza 

de que Barrios um dia conseguirá dar a volta por cima.  

Um ano depois, em 1965, Saer publica o livro de contos Palo y Hueso, no qual 

narrar a percepção e o espaço começa a se tornar uma questão em si, embora não seja 

ainda tão importante quanto os conflitos dos personagens ou o enredo. O livro é 

composto de quatro contos e todos se passam, como esperado, na zona. Um dos contos, 

“Por la vuelta”, é uma habilidosa crônica social dos hábitos boêmios de um grupo de 

jovens intelectuais que mal completaram trinta anos. O ambiente dos cabarés, as 

caminhadas e conversas dos jovens intelectuais nos lembram livros como O sonho dos 

heróis, de Bioy Casares, por exemplo. Reencontramos Tomatis, caracterizado menos 

como uma pessoa reflexiva e silenciosa, como no conto “Algo se aproxima”, e mais como 

um intelectual inteligente, provinciano e bastante irônico, traços definidores de sua 

personalidade. Existe um enredo neste conto? Não, mas sim uma série de conflitos 



268 
 

 

pessoais e tensões entre os personagens, o que nos leva a pensar o quanto este texto 

nos soa como um capítulo extraviado de um romance nunca escrito.  

“El balcón”, por outro lado, abandona as caminhadas pela cidade e se realiza 

enquanto estudo de uma personagem pobre, uma dançarina de cabaré que se sente 

velha, apesar de ter 30 e poucos anos. Ela é mãe solteira e possui uma relação 

problemática com sua própria condição de mãe. O conto se passa todo dentro do quarto 

que ela aluga e mistura as lamentações dos seus personagens com observações sobre 

a cidade e o clima. Como pudemos observar em Responso, aqui também as marcações 

poéticas na linguagem são relacionadas exclusivamente à descrição do espaço, com 

especial atenção aos efeitos da luz. Um estado de tensão e violência é mais uma vez 

“comentado” pela chuva, cuja opacidade envolve a cidade de modo a espelhar o estado 

final de melancolia da protagonista: 

 

Cuando se volvió, el chico continuaba mirándola, los ojos azules abiertos 

en una expresión de terror y sorpresa, sentado encogido, como si esperara 

un golpe, en el mismo rincón de la habitación al que la lluvia, desgarrando 

los pesados nubarrones de un color azul humo, había envuelto en una 

claridad singular, áspera y verdosa (SAER, 2002, p.367) 

 

Para o escritor argentino Sergio Chejfec (2011, p.50), os quatro contos de Palo y 

Hueso são narrativas morais que utilizam o comentário social como pano de fundo. Ao 

ser publicado, o livro foi inserido numa discussão voltada tanto ao regionalismo, quanto 

à representação identitária, pois seus quatro contos de alguma forma respondiam à 

necessidade de representação de personagens – humildes ou de classe média – 

proveninentes de uma região que não fosse fincada em Buenos Aires ou escrita a partir 

de Buenos Aires (CHEJFEC, 2011, p.51). Além disso, ele destaca outras duas 

importantes características do livro: primeiro, o fato de concentrar, junto com Cicatrices  

e El Limonero Real, a maior quantidade de personagens de classes sociais humildes, em 

papel de protagonismo, de toda a obra saeriana (CHEJFEC, 2011, p.56). Em seguida, 

aponta o quanto há uma relação difusa, tensa, porém híbrida, entre os espaços do campo 
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e da cidade nos contos de Palo y Hueso, relação esta que não estará ausente da obra 

de Saer, mas que adquire em Palo y Hueso uma intensidade maior do que é o usual na 

obra do autor de Nadie Nada Nunca (CHEJFEC, 2011, p.58-59). 

Tal relação de campo e cidade tem sua melhor expressão no conto que dá nome 

ao livro, “Palo y Hueso”. Do conjunto, é este o que mais se destaca, especialmente devido 

ao poético tratamento dado ao espaço ficcional. O protagonista, o jovem Domingo, sonha 

com uma vida nova na cidade, Santa Fé ou Rincón, provavelmente, mas está preso ao 

seu pai idoso, el viejo Arce. Ambos vivem em estado de penúria em um pequeno rancho 

à beira do rio. A história se complica quando certa noite Arce compra Rosa, adolescente 

vendida ao velho pelo próprio pai. Domingo e Rosa, contudo, nutrem sentimentos 

amorosos um pelo outro.  

O espaço, na narrativa, é quase um quarto personagem. Não temos mais uma 

relação tão mecânica entre personagens e espacialidade; a impressão dada pela leitura 

é a de que assistimos a um curta-metragem com forte influência do Expressionismo, pelo 

jogo de intensos contrastes entre sombras, luzes e expressões faciais dos personagens, 

como mostra o exemplo abaixo: 

 

Domingo movió rápidamente la cabeza tratando de no encontrarse con la 

mirada de su padre. Más bien dejó deslizar su mirada por todo el rancho, 

semejante al interior de una cueva: cerca de la mesa la luz era más intensa 

que en los rincones, y todo el rancho estaba lleno de cosas, camastros, 

travesaños, cueros, y también de sombras, y si por casualidad el viejo 

tocaba con el codo o la pierna la tosca mesa haciendo temblar el farol, 

todas las sombras y al parecer también todas las cosas se movían en el 

interior del rancho por un momento (SAER, 2013, p.341) 

  

 Acima, o efeito assumido pela luz – projetada por uma lanterna – consiste em: 

estabelecer um crescente clima de tensão entre os três personagens; comentar 

socialmente a precariedade do rancho, seja revelando, de maneira fugaz, “la tosca 

mesa”, seja salientando o quanto a propriedade não possui iluminação elétrica; e, por 
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fim, pontuar o crescente interesse no problema em si da percepção do real. Ao longo do 

conto – que mais uma vez se encerra com a cena de uma chuva – as mesmas 

características analisadas de modo mais detalhado em Responso se repetem, contudo 

com melhor elaboração estilística: o espaço social definido de início em termos realistas, 

mas logo depois estilizado pelas percepções dos personagens; a transformação da 

paisagem em um lugar irreal, onírico, devido ao impacto na percepção dos efeitos da luz 

ou da chuva; a circularidade realizada pelas trajetórias dos personagens, pois após o 

confronto físico entre Domingo e seu pai, os três retornam a um estado de equilíbrio, 

mantendo-se dentro dos limites do rancho e do povoado onde moram.  

 É na dimensão da circularidade que o romance Cicatrices, publicado em 1969, se 

destaca60, pois Saer espacializará a estrutura do livro. O índice do romance, contudo, 

parece nos dizer o contrário, apontando em direção a uma organização exclusivamente 

temporal. O primeiro capítulo se chama “Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio”; o segundo, 

“Marzo, Abril, Mayo”; o terceiro “Abril, Mayo” e o quarto, “Mayo”. Os tempos deste 

romance, no entanto, segundo Graciela Ravetti (2011, p.87), “correm simultâneos”. E 

onde há uma busca de representação na simultaneidade, como vimos com Joseph Frank, 

há espacialização da estrutura. 

Temos 4 histórias que se interligam por causa de um crime cometido pelo operário 

Fiori, narrador-protagonista do último capítulo. Cada linha narrativa é narrada em primeira 

pessoa por um diferente narrador e este narrador é também o protagonista da narração. 

Mais uma vez cenas ou personagens de seus livros anteriores são retomados neste. Em 

“Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio”, por exemplo, o narrador se chama Angel e aparenta 

ser o mesmo personagem apresentado no romance La Vuelta Completa (1966). Após 

Cicatrices, Angel reaparecerá no conto “Amigos”, publicado em La Mayor (1976) e 

protagonizará Glosa. Tomatis reaparece em Cicatrices e desempenha um papel 

importante no capítulo narrado por Angel.  

Voltemos, contudo, à estrutura do livro. Apesar de cada parte do romance possuir 

marcações temporais no seu título, a espacialização é o mecanismo estruturador 

                                                             
60 Importante frisar, porém, que no romance anterior, La vuelta completa, a estrutura também se espacializa e 
remete à circularidade; circulares também são muitas das metáforas presentes na obra. Neste sentido, ver Tununa 
Mercado (2011).  
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fundamental. O mês central é maio, quando Fiori assassina sua esposa numa discussão 

e quase faz o mesmo com sua filha. A partir deste centro irradiador, as consequências 

do crime se espalham como uma bolha, envolvendo as demais vidas narradas nas outras 

histórias. Cada capítulo apresenta um aspecto do crime e/ou suas consequências, não o 

fazendo, contudo, de um modo que nos remeta a uma progressão linear; o crime não é 

o assunto principal, se posicionando mais como um pano de fundo. Posicionar a 

descrição do crime no último capítulo, aliás, corrobora esse efeito e aquilo que antes era 

um eco se torna uma imagem de violência que, de algum modo, reestrutura todo o livro 

numa só simultaneidade (GRAMUGLIO, 2010, p.853). Além do mais, as trajetórias dos 

personagens correm em paralelo, sem depender muito umas das outras; os meses de 

abril e maio, comuns aos três primeiros capítulos, reiteram a ideia de um só tempo 

presente, movente e interrelacionado. Importante também frisar o pano de fundo histórico 

da narrativa. Seguindo o caminho de Responso, Cicatrices estabelece como pano de 

fundo a crise política argentina pós-derrocada do peronismo (RAVETTI, 2011, p.85). 

Cidade e espaços interiores – o quarto de Angel, o quarto de sua mãe, o estúdio 

do juiz Garay, etc. – são delineados de modo ora detalhista, ora conciso (no caso das 

descrições da cidade feitas por Garay em seus passeios de carro, por exemplo), contudo 

a atmosfera sombria, opressiva, dá uma unidade de tom às descrições. A umidade, a 

chuva intermitente e a repetição do início ao fim no livro da cor cinza, misturada à 

proximidade de todos os protagonistas com a insanidade, transforma Cicatrices em um 

dos livros mais claustrofóbicos de toda a obra escrita por Saer. Nesse sentido, a função 

de criação de atmosferas pode ser apontada como uma das principais funções do espaço 

no livro. Personagens tais como Angel ou o juiz Garay projetam no espaço, além do mais, 

especialmente nos exteriores urbanos, suas inquietações e conflitos interiores. Os 

passeios do juiz pela cidade, por exemplo, descortinam um espaço urbano irreal, de 

vivência arruinada, permeada por pessoas que ele chama em seu delírio arrogante de 

“gorilas”61: 

                                                             
61 Ravetti (2011, p.84) assinala que o mesmo termo era usado para designar os contrários ao peronismo; o uso 
desta expressão, no entanto, não deve ser interpertrado pelo leitor como uma adesão ao peronismo por parte de 
Saer, porque a palavra surge com um sentido mais amplo, paródico, e o juiz Garay dificilmente é um personagem a 
despertar simpatias. 
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Hay algunos gorilas en los andenes. Se pasean o están inmóviles, junto a 

montones de bultos y valijas. Abiertos en el fondo, los andenes se ciegan 

de niebla detrás, y la sombra de la noche, que todavía no se há esfumado 

del todo, contrasta con la niebla y está como deslumbrante. Una sombra 

lisa, densificada, pulida (SAER, 2014, p.187) 

 

 Escalante, o advogado protagonista da segunda história, falido e tragado pelo vício 

do jogo, de alguma forma enxerga sua própria vida interior quando observa, no final do 

capítulo, a paisagem de sua janela: “El aire fue cambiando de color. Primero fue azul, 

después adquirió un tinte verdoso, y finalmente se inmovilizó en un gris acerado, que no 

se borró en todo el día” (SAER, 2014, p.186). 

 O detalhismo da narração, a vida sem sentido dos personagens, o espaço denso 

e implacável, a circularidade: ao chegarmos em Cicatrices, se levantam sérios 

questionamentos a respeito da possibilidade de aquisição de experiências. O enredo, 

rarefeito, foi substituído neste romance (ou, ao menos, nos três primeiros capítulos) por 

camadas de memória, gestos obsessivos, crime e reiteradas observações a respeito do 

mundo físico. Apresenta-se, desta maneira, a própria inviabilidade da criação ficcional e 

de sua narratividade? Ainda não. 

 

5.3 A selva espessa do real: La Mayor e El limonero real 

 

 Há um conjunto de obras escritas por Saer que são particularmente difíceis de ler 

e complexas de analisar. Elas são marcadas por um experimentalismo que 

perigosamente as conduz às fronteiras da ilegibilidade. Tal conjunto é formado pelos 

seguintes textos: o conto “Sombras sobre vidrio esmerilado”62; o romance El limonero 

real; o conto “La Mayor”, publicado no livro de mesmo nome e o romance Nadie Nada 

                                                             
62 Publicado no livro Unidad de Lugar, portanto anterior a Cicatrices; sua força e maturidade, contudo, nos fazem 
situá-lo no conjunto de seus melhores escritos pós El limonero real e o mesmo poderíamos dizer do conto “Palo y 
Hueso”. O entendimento é aqui borgeano: El limonero real enquanto precursor de uma série de textos escritos por 
Saer antes que este romance fosse sequer escrito e publicado. 
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Nunca. Pode-se afirmar que nas obras citadas todas as marcas da escrita saeriana são 

levadas ao seu limite, não por um virtuosismo ténico qualquer, mas porque “limite” 

significa empreender indagações profundas sobre experiência, linguagem, identidade 

individual, narração e o estatuto da “realidade”. Vimos o quanto nada disto é novo em 

Saer, porém as indagações agora levam os seus narradores a uma situação de tamanha 

intensidade, que tanto a sintaxe das narrações, quanto suas formas narrativas, são 

retorcidas e reprocessadas pela radicalidade das questões, quase como se os objetos 

de estudo de Saer fossem grandes quantidades concentradas de massa cuja força 

gravitacional causasse torções no espaço-tempo conceitual à sua volta. Não é por acaso, 

por exemplo, que David Oubiña (2011) incluiu o conto “La Mayor” no conjunto de obras 

artísticas chamadas por ele de “poéticas do extremo”. 

 Uma das principais características do conjunto de textos saerianos mais 

experimentais é a acentuada consciência da própria linguagem, que se dobra com 

constância sobre si mesma, muitas vezes imobilizando todo o fluir narrativo a fim de se 

pensar. Podemos identificar, de maneira latente, essa característica na produção literária 

anterior a El limoneiro real, contudo ela só é realizada de modo pleno a partir deste 

momento de sua obra. O ato de representar cada vez mais deixa seus rastros visíveis; 

ou melhor, engendra a si próprio ao mesmo tempo no qual engendra uma reflexão teórica. 

A tendência da ficção de Saer à hibridez – se acentua uma forte presença de marcas 

ensaísticas, por exemplo – se realiza com força nesta fase.  

O livro La Mayor, por exemplo, contém uma série de narrações chamadas no livro 

de “Argumentos” aos quais a classificação conto talvez não seja a mais adequada, devido 

ao fato de que estão fortemente impregnadas por uma disposição reflexiva, ensaística, 

na qual há igualmente a presença de elementos da poesia e do rascunho de romances 

cuja escrita nunca se realizará (DALMARONI, 2011, p.88). No entanto, julgamos que o 

jogo específico da ficção não é esquecido e por conseguinte o aspecto ensaístico adquire 

tons dramáticos e emocionais, pois a discussão de ideias e hipóteses está geralmente 

subordinada a um conflito vivido por um personagem, ou entre personagens e situações 

nas quais eles se envolvem.  

Melhor exemplo não há, porém, do que qualquer linha do conto “La Mayor”. 

Narrado por Tomatis, encontramos um longo monólogo no qual, a partir de um enredo 
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mínimo (na verdade, é possível que o próprio termo “enredo” seja inadequado), 

acompanhamos a crescente angústia desse personagem à procura dos modos de captar: 

o instante do tempo presente; os mecanismos de representação de um quadro de Van 

Gogh; os movimentos do seu próprio corpo: 

 

No. Estuve y estoy estando. Estuve, estuve estando estando, estoy 

estando, estoy estando estando, y estoy ahora estuve estando, estando 

ahora en la terraza vacía, azul, sobre la que brilla, redonda, fría, la luna. 

Fija, en el cielo, lisa, borrando, a su alrededor, las estrellas, y frente a mí, 

y refractaria, a su modo, chata, imaginaria, un nombre únicamente, una 

palabra, la luna (SAER, 2002, p.127) 

  

 Para Oubiña (2011, p.72-73), no conto “la descripición de las acciones se expande 

al máximo y genera así un extraño efecto de disyunción o de hiato (...) no se percibe un 

encadenamiento progresivo sino un cambio leve en ese estado de suspensión 

permanente”. Levy (2006, p.61), por outro lado, destaca o quanto “La Mayor”, como 

outras ficções de Saer, busca suas fundações na memória. A estética “extrema”, 

experimental, do texto está relacionada ao fato de que a recordação irrompe, porém não 

consegue engendrar uma narrativa. O conto postula a crise da representação, da 

memória, do contar uma história, transformando-se num rascunho em perpétuo processo 

que não leva Tomatis, seu narrador, a lugar algum.  

 Não obstante haja, se comparado a “La Mayor”, uma maior narratividade e 

personagens minimante reconhecíveis em sua caracterização, El limonero real também 

dramatiza a angústia de uma linguagem em constante dúvida sobre si mesma e à procura 

de dar conta de um breve período de tempo – o último dia do mês de dezembro – na vida 

de vários personagens pobres que vivem nas ilhas do litoral santafesino. A circularidade 

está entranhada em diferentes níveis do romance e ela define, por exemplo, a estrutura 

da obra, na qual o fluir narrativo é constantemente interrompido pela frase “Amanece e 

ya está con los ojos abiertos”, estabelecendo, conforme afirma María Teresa Gramuglio 

(2010, p.855), “un sistema que absorbe y que hace coexistir en el espacio textual los 

tiempos (...) de manera homóloga a como coexisten en el árbol los sucesivos estadios 

del ciclo natural”. 
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O surgimento do “refrão” sempre reinicia o romance, fazendo com que o narrador 

interrompa o que narra a fim de recontar todos os acontecimentos anteriores, dando a 

entender o quanto, por um lado, a linguagem é precária diante do real, e por outro em 

que medida a própria realidade, de tão complexa, é inesgotável. Capturar tamanha 

complexidade – a selva espessa do real, para usar o título de um famoso ensaio de Saer63 

- significa um olhar atento à materialidade, cujo interesse se esboçava em “Algo se 

aproxima” e que alcança máxima intensidade poética em El limonero real. Circulares 

também são as trajetórias de vida e as experiências cheias de fraturas – nas quais se 

revelam a crueza do sexo, do luto, das necessidades de sobrevivência do corpo – vividas 

pelos personagens, em especial o seu protagonista, Wenceslao64. O próprio espaço físico 

pode ser capturado nessa mesma circularidade, entrelaçando destinos, temporalidades 

e forma romanesca em imagens potentes como a que se segue: 

 

La isla se extiende alrededor de su centro, hace girar círculos concéntricos, 

verdes, a su alrededor, y los bordes están apretados por un anillo de agua, 

grueso. Isla y agua están, a su vez, dentro de otro anillo, el del verano, que 

asimismo está dentro del gran anillo del tiempo (SAER, 2002, p.106-107) 

 

 

Os movimentos da atmosfera, a terra e a água espessas e a vegetação opaca, 

recortada pela luz; o esverdeado, o pantanoso, o cinzento, a escuridão, as cinzas, a prata, 

o chumbo. A lista procura dar conta de uma síntese mínima de como o espaço no 

romance se apresenta aos nossos sentidos, espaço esse que é escrutinado com um 

detalhismo exasperante e inquietante. Tal exploração física do espaço não é realizada 

somente dando conta dos aspectos visuais da percepção, conforme ilustra o trecho 

abaixo: 

 

                                                             
63 Compilado no livro El concepto de ficción, publicado em 1997. 
64 Haverá um momento de extrema desarticulação na capacidade cognitiva deste protagonista que nos remete a 
“La Mayor”, quando Wenceslao mergulha em um rio e inicia um monólogo cujas palavras progressivamente se 
desagregam até serem representadas na página por blocos negros de silêncio (SAER, 2002, p.141-148). A 
circularidade, segundo Stern (2010, p.834; p.838), pode também ser interpretada como uma crítica à estrutura 
social na qual os personagens do romance vivem.  
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El olor del pescado frito, olor a pescado y a fritura, pero olor a pescado frito 

sobre todo, el olor del vino y de las ramas verdes entrecruzadas arriba, por 

encima de los cuerpos que tienen cada uno un olor particular y el olor de 

conjunto y el de conjunto en el momento del acto de comer, se mezclan y 

se confunden, separándose por un momento y cobrando identidad y 

nitidez, con el olor de los panes cuando se quiebran y con el olor frío y 

profundo de los corchos de vino, con el olor de la luz solar al bajar despacio 

y continua y resecar y socarrar la tierra (SAER, 2002, p.75) 

 

 A pergunta a respeito da narração, a hipertrofia do relato, a negatividade e uma 

estrutura espacializada (GRAMUGLIO, 2010, p.857): são os pressupostos legados por 

“La mayor” e El limonero real a Nadie Nada Nunca. Repetimos: não obstante anunciados 

na sua obra de juventude, este é o momento no qual os encontramos no ápice de sua 

corrosividade e beleza poética. Além das quatro características citadas, uma quinta: a 

colocação do espaço narrativo em um papel de protagonismo, no qual essa categoria 

narrativa existirá como um problema em si e não necessariamente vinculado aos 

personagens, aos narradores, ou ao enredo.  

Cabe a partir de agora entender de que modo Nadie Nada Nunca retoma a 

vertente experimental aberta pelas duas obras. 

 

 

5.4 Nadie Nada Nunca: considerações gerais 

 

 

 A parcela da zona em Nadie Nada Nunca consiste nos arredores da cidade de 

Rincón e nas margens do rio Paraná próximas à cidade. Uma pequena ilha, à qual nunca 

se chega, uma casa com quintal, as areias da margem e o rio que deságua nessa 

margem são os cenários principais. Como é usual, novos personagens se juntam a outros 

aparecidos em livros anteriores. O torturador Cavallo Leya e o Salva-vidas não tinham 

surgido antes; Gato Garay e Elisa, no entanto, foram personagens coadjuvantes do conto 

“A medio borrar”, publicado em La mayor; o Ladeado nos foi apresentado em El limonero 
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real e Tomatis já dispensa apresentações. Há, também, referências a outros dois 

personagens recorrentes: Pichón Garay e Barco.  

 Em Nadie Nada Nunca acompanhamos um fim de semana na vida dos seus 

personagens. Há dois narradores principais: uma voz em terceira pessoa e a voz do Gato 

Garay. Diante do que discutimos sobre Cicatrices, “La mayor” e El limonero real e 

sabendo que Nadie Nada Nunca dá continuidade àquela série de experimentações, é 

importante salientar o quanto o verbo “acompanhar” é no mínimo inadequado para 

descrever o que se passa no romance.  

Mínimos gestos do cotidiano e detalhes do espaço narrativo são contados e 

retomados com o maior detalhismo possível, nos remetendo, em muitos casos, em 

especial quando o romance se dedica a tentar descrever o movimento dos corpos, aos 

impasses de “La mayor”. Volta o recurso utilizado no romance El limonero real, o de 

interromper a narração e reiniciá-la de modo a retornar aos mesmos lugares e 

movimentos, redescrevendo-os em novas nuances e dimensões. Com isso, o tratamento 

dado ao enredo e aos personagens se distancia bastante de um romance convencional. 

A esta altura, no entanto, o não convencional seria esperar de Saer um realismo 

tradicional. Paralela à vida cotidiana das personagens, se desenrola uma subtrama, com 

traços políticos e policialescos, na qual uma série de assassinatos misteriosos de cavalos 

perturba a paz da região.  

O livro começa quando o Ladeiro chega à casa do Gato, localizada à beira do rio, 

e deixa um cavalo aos seus cuidados, pois o rapaz teme pela vida do animal. A morte 

dos cavalos abre uma janela para surgirem imagens do estado de exceção militar vivido 

no país na época retratada pelo romance, cuja data Beatriz Sarlo (2010, p.775) situa em 

1978. Nada se esclarece sobre a autoria dos assassinatos – o Gato Garay inclusive pode 

ser um dos suspeitos -, mas a subtrama chega de algum modo a um fechamento, quando 

um grupo de guerrilheiros assassina o torturador Cavallo Leya, cuja morte é de algum 

modo a do último “cavalo” a ser morto.  

Segundo Garramuño (2009, p.108-109), Nadie Nada Nunca se publica na 

Argentina em um contexto literário no qual várias obras de fição são marcadas pela busca 

de um programa de ininteligibilidade e antipragmatismo, sobretudo entre os escritores 

integrantes da revista Literal, como Osvaldo Lamborghini, Luis Gusmán e Germán 
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García. Como vimos, o romance, que não foi publicado primeiro na Argentina, mas sim 

no México, passou em branco e foi ofuscado por Respiração artificial, de Ricardo Piglia, 

publicado no mesmo ano. O seu reconhecimento, pudemos averiguar, ocorreu dois anos 

depois, com a concessão a Nadie Nada Nunca do prêmio Boris Vian em 1982. 

Segundo Sergio Delgado (2011, p.124), a escrita começou em março de 1972 e 

se prolongou até 1978. O segundo volume dos rascunhos de trabalho de Saer, 

organizados por Julio Premat, monstram, porém, que as primeiras notas de trabalho do 

o romance começaram antes, no dia 19 de novembro de 1971 (SAER, 2013, p.60). O 

título provisório das primeiras anotações era Rosa y dorada la ribera. Além disso, outra 

informação digna de nota é o fato de que os primeiros trechos de Nadie Nada Nunca 

foram escritos em cadernos nos quais figura o manuscrito não só de “La mayor”, como 

de outros contos publicados em La mayor (PREMAT, 2013, p.418). 

Para Levy (2006, p.93), o romance possui duas “superfícies textuales 

entrecruzadas”: 

 

1. Uma percepção obcecada do real, que guia as vozes de 1ª. e 3ª. pessoa em 

direção a uma pulverização da realidade. A mirada se foca nos seguintes tópicos: 

a) as distintas manifestações da luz solar; b) os jogos dos banhistas na praia; c) 

as cenas de erotismo; d) a descrição de alimentos e bebida; e) o rio; f) a costa; g) 

a cidade; h) as imagens visuais; 

2. O relato do enigma da morte dos cavalos e do assassinato do torturador. 

 

No caso do item 1, o resumo dos temas dá conta de quase todos os principais 

momentos descritivos do livro, mas é importante destacar também as marcantes cenas 

protagonizadas pelo cavalo aos cuidados do Gato Garay, ou o interesse pelos 

movimentos do Gato e de Elisa no espaço. Acrescentaríamos uma terceira superfície 

textual, criando-a a partir de alguns elementos elencados por Levy na linha narrativa 1. 

Essa terceira vertente, cujo papel desempenhado, não obstante pequeno, nos parece 

mesmo assim relevante a ponto de ser destacado, é a crônica da vida no litoral. Além da 
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descrição do comportamento dos banhistas na praia, a crônica é formada pela descrição 

da cidade, pelo relacionamento da população com seus cavalos e pelo asado no final, 

quando Tomatis, o Gato e Elisa comem juntos.  

Tivemos oportunidade de relacionar Nadie Nada Nunca a um momento que 

consideramos experimental na obra de Saer. As diferentes estratégias narrativas 

definidoras do seu experimentalismo ocuparão as nossas próximas páginas, contudo 

cabe neste momento a seguinte pergunta: que tipo de romance experimental Nadie Nada 

Nunca não é?  

Voltando a Levy (2006, p.90), encontramos a seguinte afirmação:  

 

Nadie Nada Nunca como “La mayor” pertenece a una instancia de su 

progresión literaria donde predomina el gesto anulador de la realidad, de la 

circularidad temporal, de la repetición obsesiva, de la presencia de la nada 

que destruye la historia. Etapa de la búsqueda de la “forma pura” y del sin 

sentido.  

 

Mais adiante, a autora acrescenta que a superfície textual 1 se relaciona a uma 

estética da negatividade cujo propósito consiste em anular a realidade (LEVY, 2006, p.93-

94). Garramuño (2009, p.105-106), embora admita que há momentos no livro nos quais 

efetivamente se conta um relato e se faz crônica de costumes, opta por um arremate 

semelhante ao de Levy, afirmando que Nadie Nada Nunca alheia-se definitivamente da 

experiência e do real. Ainda segundo a autora, o centro da realidade se localizaria na 

“inenarrable vivencia de la dictadura”.  

O romance em estudo de fato estabelece uma relação fraturada com o narrar, o 

tempo e a experiência, no entanto o alheamento do real não acontece de todo: algo sobra, 

algo permanece. Embora concordemos com a perspectiva geral das duas críticas 

argentinas, encontramos uma formulação mais precisa no trabalho de Julián Fuks (2009, 

p.61-62), para quem em Nadie Nada Nunca há um constante jogo entre negação e 
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afirmação da ideia de mobilidade. A consequência, no entanto, do jogo, afirma o escritor, 

não é a destruição total da realidade, nem o fim da narrar, mas, pelo contrário, “a 

necessidade inelutável de seguir contando”. 

Outra questão importante suscitada pela fortuna crítica do romance consiste em 

indagar em que medida o livro seria uma alegoria da violenta história política da 

Argentina. A citação de Garramuño é um dos exemplos que poderiam ser dados, no 

sentido de que a pesquisadora aponta o trauma da ditadura militar como a essência 

mesmo da não apreensibilidade do real e da impossibilidade de narrá-lo. Até que ponto 

os assassinatos dos cavalos não seriam a alegoria das centenas de milhares de mortes 

causadas pelo regime de exceção argentino surgido no golpe de Estado de 24 de março 

de 197665? 

Para Ana Rebeca Prada M. (1998, p.7), Nadie Nada Nunca é um romance no qual 

o tema da violência, política, em particular, ocupa um eixo central. Tal violência não se 

encontra representada de modo explícito, mas sim cifrada no assassinato dos cavalos, 

assim como no modo pelo qual os personagens se relacionam uns com os outros e com 

o espaço ao seu redor (M., 1998, p.12). Ao contrário de Fuks, que lê a questão da 

imobilidade x mobilidade no romance como um problema filosófico, Prada M. o interpreta 

como uma alegoria política, um índice histórico do cerceamento dos sujeitos sociais. 

Jorgelina Corbatta66 (1999) também aponta o aspecto de alegoria política encontrável no 

romance, no entanto não enfatiza, como é o caso de Prada M. e Garramuño, a 

centralidade da história política como núcleo mais profundo do livro.  

Tendemos a concordar com Fuks, que por sua vez não exclui a dimensão política 

da sua análise da obra. Não concordamos com a hipótese de que as experimentações 

com a representação tenham como núcleo mais básico o trauma da ditadura militar, nem 

que a questão da imobilidade ou do vazio na relação amorosa entre o Gato e Elisa sejam 

uma tradução da opressão social causada pelo regime surgido em 1976. Não negamos 

                                                             
65 Segundo Palacios (2013, p.53-54), as estatísticas do número vítimas são ainda incertas, variando de 8 mil 
assassinatos de homens, mulheres, crianças e idosos para até 30 mil, segundo diferentes fontes.  
66 Em seu livro Narrativas de la guerra sucia (Piglia, Saer, Valenzuela, Puig), a autora aponta possíveis “pistas” 
deixadas por Saer em Nadie Nada Nunca que podem fazer referência a personagens e datas históricas importantes 
da história política argentina.  
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a possibilidade de leitura política da obra e nos parece sólida uma interpretação política 

da morte dos cavalos, ou das referências à literatura do Marquês de Sade67. Trauma e 

opressão social fazem parte do livro, mas complexificam as perguntas anteriores e mais 

abstratas que desde o começo do presente capítulo identificamos com a literatura de 

Saer: a indagação sobre o Ser, a linguagem, a narração, a percepção.  

Por isso concordamos com Delgado, quando defende um limite na associação 

entre alegoria política em Nadie Nada Nunca e o contexto político argentino pós-golpe de 

1976 (em especial a associação da morte dos cavalos com os sequestros e desaparições 

de pessoas promovidos pelo terrorismo de Estado da época). De acordo com o 

pesquisador (DELGADO, 2011,p.124-125): 

 

(...) la escritura misma de Nadie Nada Nunca acompaña el proceso de la 

violencia política en Argentina a lo largo de la década del setenta, pero 

seguramente con imágenes que se inspiran más bien en episodios del 

pasado, principalmente los ocurridos hacia fines de los setenta. El 

comisario Leyva, en el tranquilo pueblo de Rincón y sus métodos de tortura 

no pertenece al Proceso militar que se inicia en 1976. Por otro lado, Nadie 

Nada Nunca fue escrita mayormente en Francia, en un período en el que 

Saer viajaba muy poco a Argentina. Sabemos de una visita en marzo de 

1976 que coincide, casualmente, con el golpe militar. (...) No podía conocer 

de qué manera la violencia de la dictadura militar en Argentina había 

adquirido entonces un carácter totalmente distinto a todo lo anterior. 

 

 Ao tratarmos de El limonero real, fizemos referência à atenção dedicada aos 

detalhes nas descrições; um grau mínimo de detalhismo, na verdade, pode ser verificado 

em todos os textos de Saer citados até agora na presente tese. Por causa disto, cedo foi 

                                                             
67 Em determinado momento de Nadie Nada Nunca, o Gato lê A Filosofia na Alcova, de Sade, livro enviado da 
França por seu irmão Pichón. Corbatta (1999, p.77) interpreta esta referência como uma alegoria da ditadura 
militar, interpretação com a qual concordamos, mas que não esgota a referência, pois a intertextualidade também 
diz respeito ao debate proposto no livro sobre o tema da experiência. 
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iniciada uma aproximação entre o escritor argentino e o movimento francês do nouveau 

roman, associação nunca negada pelo escritor, que inclusive traduziu para o espanhol o 

livro Tropismos, de Sarraute. Além disso, após morar na França, Saer eventualmente se 

torna amigo de outro escritor associado ao movimento, Robbe-Grillet68. Para Premat 

(2009, p.194), o nouveau roman teria sido o antídoto escolhido pelo jovem Saer a fim de 

se afastar das influências de autores do Boom. Todos os seus pronunciamentos sobre 

nouveau roman, contudo, sempre marcaram uma distância crítica. Por exemplo, no 

ensaio “Notas sobre el nouveau roman” compilado no livro El concepto de ficción, Saer 

(2010, p.177-178) afirma: “yo no critico las obras de Sarraute, Butor, Robbe-Grillet, 

Pinget, Simon y Ollier, sino el dogmatismo de ciertas proposiciones teóricas”.  

 Pezzolano (2000), no ensaio “Encrucijadas de la objetividad”, afirma que entre os 

escritores argentinos, Juan José Saer teria seria o mais influenciado pelo nouveau 

roman69. Segundo o autor (PEZZOLANO, 2000, p.145), as formulações teóricas do 

movimento francês ambicionavam a criação de uma literatura que, posicionada diante de 

um mundo estranho, mirasse cada objeto nele contido como se fosse um enigma, devido 

à natural impenetrabilidade de qualquer objeto em relação à consciência humana. O 

romancista deveria se entregar, portanto, a “una inclaudicable pasión descriptiva”. Não 

se nega, porém, a ideia de subjetividade, pois o objeto observado é criado pelas 

operações do relato que o descreve. Desta maneira, o “objetivismo” – como o movimento 

é às vezes chamado – é fundado em um sujeito carregado de angústia e estranhamento, 

resultando na suspensão de enredo e ações. Tal mirada, continua o pesquisador 

(PEZZOLANO, 2000, p.146), conduz a uma literatura na qual o tempo presente, inclusive 

verbal, irrompe com intensidade.  

 De fato, características como a paixão descritiva, a atenção à temporalidade do 

presente, ou a consciência da opacidade das coisas são elementos fundamentais na obra 

de Saer e assumem a sua expressão mais relevante e obcecada nas páginas de Nadie 

Nada Nunca. Não surprende, por isso, que a aproximação seja feita com frequência, seja 

                                                             
68 Na edição crítica, organizada por Premat (2010, p.821) e publicada em Córdoba, na qual são compilados os 
romances Glosa e El entenado, há um depoimento do escritor francês a respeito do escritor argentino.  
69 Por outro lado, na Argentina, o maior “inimigo” do nouveau roman teria sido Ernesto Sábato (PEZZOLANO, 
2000,p.147). 
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para refutar a influência do nouveau roman, seja para confirmá-la. Recentemente, por 

exemplo, em conversa com três críticos literários, dois deles acadêmicos, que vivem e 

trabalham na cidade de Córdoba, pudemos averiguar o quanto todos relacionam o 

romance em estudo à estética do nouveau roman; um deles, inclusive, fez ressalvas ao 

livro por esse exato motivo. Corbatta (1999, p.72) concorda com a influência em Nadie 

Nada Nunca, aproximando o romance a O ciúme, escrito por Robbe-Grillet. O escritor 

Bernardo Carvalho (1997, p.226), por outro lado, também aproxima Nadie Nada Nunca 

ao movimento francês, porém faz questão de pontuar as diferenças entre Saer e Robbe-

Grillet, formulações com as quais concordamos: 

 

A descrição de Saer está muito próxima da proposta do nouveau roman 

quando recusa uma concepção humanista da natureza, o antropomorfismo 

dos existencialistas, mas ao mesmo tempo se afasta radicalmente dela ao 

também se recusar (e este é um de seus princípios mais originais) a fazer 

qualquer distinção entre sujeito e objeto. 

 

5.5 Nadie Nada Nunca e a desprodução do espaço social 

 

 Nadie Nada Nunca é um romance marcado por uma contínua desprodução do 

espaço social. Pelo termo entendemos o seguinte: a desmontagem de um espaço 

inicialmente reconhecível como verossímil segundo os padrões realistas pautados pela 

experiência cotidiana contemporânea. O resultado é obtido mediante as seguintes 

diretrizes: 

 

a) Foco na temporalidade do presente; 

b) Decomposição do espaço; 

c) Enfoque na materialidade do espaço e uma mirada reflexiva sobre a própria 

percepção humana; 

d) Descrição cronofotográfica do movimento dos corpos; 
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e) Negação do regionalismo; 

f) Reflexão a respeito da ideia de experiência a partir da observação do espaço. 

 

As próximas páginas vão se debruçar sobre cada um dos tópicos elencados, 

contudo é de fundamental importância pontuar o quanto os seis elementos se encontram 

separados por uma necessidade de organização do nosso encadeamento argumentativo. 

Eles na verdade se relacionam continuamente – pensar o tempo significa pensar a 

percepção, por exemplo – e formam um complexo sistema não sistemático que resulta 

em uma escrita de grande profundidade reflexiva e criatividade poética. A desprodução 

não se encontra presente no livro como um todo. Ficará, portanto, justificada, através da 

atenção ao espaço narrativo, a nossa perspectiva de por que acreditamos em Nadie Nada 

Nunca como um romance que fratura, mas não destrói, a narração.  

Desde seus escritos iniciais até chegarmos aqui, pudemos perceber em Saer a 

tensão entre o estabelecimento de espaços reconhecíveis e verossímeis segundo uma 

perspectiva realista e o desmonte, mediante os mais variados recursos, da realidade do 

espaço, reescrevendo-o sob o signo da fragmentação e do estranhamento. O desafio 

específico de Nadie Nada Nunca reside no fato de que o espaço é desde muito cedo 

estabelecido como fragmentado e/ou estranho.  

No começo, por exemplo, aparecem as palavras “ilha”, “praia”, “banhistas”, “rio” e 

“calor” e mal temos tempo de nos ater às imagens-padrão, automáticas, suscitadas por 

essas palavras. Com rapidez, o livro nos apresenta uma série de descrições que as 

desproduzem enquanto espaços reconhecíveis. Um exemplo, entre tantos, poderia ser 

este, no qual uma simples brincadeira entre crianças se transforma num breve estudo 

sobre cor, movimento, luz e tempo presente, tudo isto imobilizado num instante 

espacializado: 

 

La esfera multicolor está en el aire, inmóvil, suspendida contra el cielo azul, 

habiendo alcanzado el punto máximo, tensa, en el extremo, contra la 

inmensa cúpula azul, vacía, y la cabeza del Gato, echada un poco hacia 

atrás, que ha seguido el movimiento vertical desde la ventana, está también 

fija, inerte, los ojos entrecerrados por el esfuerzo, la boca abierta, los codos 

apoyados contra el marco de la ventana y los antebrazos colgando afuera, 
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las manos como muertas, con los dedos encogidos y separados pendiendo 

hacia abajo. La esfera multicolor está en el aire, inmóvil, suspendida contra 

el cielo azul. En el aire. Inmóvil. Suspendida. Contra el cielo azul. (SAER, 

2011, p.36)  

 

A cena pode ser comparada a uma fotografia. O centro da imagem é a bola 

colorida – o fascínio da possível existência de um ponto no espaço no qual ela estaria 

parada – cuja presença irradiante, bem como a própria imobilidade, empurram a 

representação em direção ao abstrato. Apesar da descrição estar na 3ª. pessoa, é 

possível notar que percebemos a bola em função de como e onde o Gato a observa: ela 

está “parada” porque durante algum lapso de tempo, o protagonista, mirando tudo de 

uma das janelas de sua casa, acompanhou o movimento vertical do objeto. Uma bola 

lançada ao ar; um homem de trinta e poucos anos a observando; uma praia: a matéria 

narrada é banal e cotidiana, contudo a sua apresentação é o mais importante. A 

estilização é intensa, até mesmo extrema, porém a cena continua reconhecível: o mistério 

não é visualizá-la; o mistério é o movimento de uma bola – um problema nascido a partir 

da atenta observação do real.  

 O problema da posição dos narradores se relaciona com o debate a respeito do 

espaço narrativo no romance. Nadie Nada Nunca é dividido em 15 capítulos e sua voz 

narrativa se alterna entre o protagonista, Gato Garay, e um narrador em terceira pessoa. 

Outros personagens também narram – Tomatis, Elisa, um banhista -, contudo neste caso 

suas vozes surgem encaixadas no relato dos dois narradores principais. A leitura dos 

dois primeiros capítulos pode nos levar a pensar na possibilidade de em Nadie Nada 

Nunca ter sido utilizada a técnica narrativa da falsa terceira pessoa, sendo o livro portanto 

narrado integralmente pelo Gato. Somos levados a crer nisto pelo fato de que o segundo 

capítulo na prática reescreve o primeiro; neste processo de reescritura, novos elementos 

são acrescentados, mas nada que modifique radicalmente o apresentado no capítulo 

inicial. 

No entanto, ao longo dos capítulos seguintes, embora um mesmo conjunto de 

cenas seja continuamente reescrito, o narrador em 3ª. pessoa narra fatos cujo 

conhecimento o Gato não pode ter, como é o caso de um momento epifânico vivido pelo 
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Salva-vidas. As coincidências entre as duas vozes, portanto, fazem parte do projeto de 

Saer de “captura” e constante reestruturação da realidade apreendida, transformando o 

ato de representar em uma atividade problemática. O caráter reflexivo, cético, é uma das 

diretrizes de construção da realidade ficcional e neste sentido mantém a perspectiva das 

obras anteriores. O contínuo exame, feito pela linguagem, do seu próprio construir é uma 

das marcas relevantes do livro e o exame não se dá como um exercício de erudição 

metaficcional, mas como um drama encenado na forma, no qual o narrar parece nos levar 

a uma inevitável situação de aporia existencial – a linguagem verbal, suas entranhas 

expostas, revela sua própria precariedade. 

 Ainda no tocante à questão do narrador, cabe perguntar: se ele sabe mais do que 

saberia o Gato, a voz em 3ª. pessoa sabe de tudo? Não. Há limites à sua onisciência. O 

narrador partilha com o Gato e os demais personagens uma profunda inquietação a 

respeito do que significa e de como se constitui a realidade. Por isso, ele adere nos 

personagens à procura de respostas e nos expõe aos questionamentos deles. As 

indagações existenciais não são em sua maioria ativadas pela maneira como 

personagens se relacionam entre si, mas sim pela maneira pela qual eles se relacionam 

com o espaço e os fenômenos, de toda ordem, perceptíveis neste último. Não há um 

ângulo de visão narrativo absoluto assumido pelo livro, não obstante o seu caráter tão 

questionador da materialidade física do mundo; seria possível afirmar a existência de 

frieza analítica nos dois narradores, mas não existe qualquer indicativo de naturalismo 

ou vontade de criar, mediante a ficção, hipóteses “científicas”. O narrador em 3ª. pessoa 

sempre toma como ponto de partida um personagem a fim de tentar narrar, a fim de 

recomeçar o narrado, procurando algum avanço no enredo, ou procurando encontrar a 

“evidência” a respeito do real. 

Como foi dito, uma série de cenas se repetem ao longo das mais de 200 páginas 

do romance e a mais frequente, a da ilha em meio ao rio, inicia boa parte dos capítulos. 

Iniciando o livro, a cena é descrita pela primeira vez desta maneira: “No hay, al principio, 

nada. Nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga, y detrás, baja, polvorienta, en pleno 

sol, su barranca cayendo suave, medio comida por el agua, la isla” (SAER, 2011, p.11). 

Variações das linhas de abertura do romance o percorrem até o seu encerramento. No 
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caso específico do problema da posição do narrador, as variações desempenham a 

função de situar para o leitor a partir de qual ponto de vista, ou seja, de qual personagem, 

vai ser retomada a narração. A imagem variará dependendo do lugar no qual se posiciona 

um personagem.  

Comparemos. A citação no parágrafo anterior corresponde à abertura do primeiro 

capítulo; no segundo capítulo, uma glosa do primeiro, mas agora narrado pela voz do 

Gato, as três primeiras linhas são copiadas sem alterações. No entanto, no capítulo V, 

quando a mesma imagem volta a aparecer, uma diferença pode ser notada. Vejamos: 

“No hay, al principio, nada. Nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga, y detrás, más 

allá de la playa amarilla, con sus ventanas y sus puertas negras, el techo de tejas 

reverberando al sol, la clasa blanca” (SAER, 2011, p.59, grifos nossos).  

O que mudou? Todo o capítulo V, marcado pela retomada de cenas descritas já 

desde o primeiro, será narrado em 3ª. pessoa, mas tomando o ponto de vista do 

personagem Ladeado. A imagem da ilha é substituída pela imagem da casa, porque é na 

direção dessa que o Ladeado se dirige a fim de levar o cavalo para o Gato; às suas 

costas, “invisível”, está a ilha citada na abertura do livro. Outro exemplo, desta vez da 

abertura do capítulo X: “No hay, al principio, nada. Nada. Las calles mudas, desiertas, 

cocinándose al sol y arriba, mustio, cenicento, sin una sola nube, lleno de astillas 

ardientes, el cielo” (SAER, 2011, p.136, grifos nossos). A mudança na descrição do 

espaço outra vez ocorre porque tudo será narrado do ponto de vista de Elisa e, iniciado 

o capítulo, descobrimos que ela está caminhando por Rincón numa tarde muito quente. 

Não faria sentido, então, citar a ilha. 

Cada uma das repetições anuncia, mediante a reescritura das frases de abertura, 

o espaço da percepção particular de um personagem. Isto cria implicações muito 

interessantes, porque demonstra o quanto cada personagem, não obstante o 

experimentalismo com o qual tudo é narrado, está firmemente situado em um ponto do 

espaço social. Será a partir da mirada e do contexto do corpo dos personagens que o 

mundo na palavra é revivido e reescrito. Logo, a narração em Nadie Nada Nunca nunca 

sabe o bastante e a sua fronteira é a da própria condição perceptiva do personagem 

escolhido como referencial da narração. Definido o referencial, define-se a percepção do 
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espaço e surgem a reboque, embora nunca plenamente, as demais circunstâncias de 

cada personagem, sua vida, seus medos, seus relacionamentos afetivos, etc. 

 As frases iniciais de Nadie Nada Nunca nos revelam outra espacialidade, não 

relacionada ao narrador, nem aos personagens, mas sim ao leitor do livro. “No hay, al 

principio, nada. Nada. El río liso...”. Podemos identificar um paradoxo na frase, porque 

“nada” não tem o significado que geralmente associamos. “Nada” não é o não Ser; não é 

o Vazio. Pelo contrário, a frase na verdade quer dizer: “Não há, a princípio, algo”. Ou 

melhor, “nada” quer significar: “Inicialmente, existe pouca, pouca coisa, em meio ao vazio 

geral”. Um instante depois, ocorre uma ampliação. O que há, agora? “Apenas isto, a 

princípio: um rio liso, dourado, sem uma única ruga”. 

 A frase contém dentro de si um movimento secreto, o do próprio nascimento da 

narrativa. Nas entrelinhas, portanto, metalinguagem. Antes do olhar da leitura, quer dizer 

também a frase de abertura, não há mundo ficcional. Não há nada. Quando nossa 

percepção passa a decodificar as palavras impressas, o mundo aos poucos se constrói 

e nosso ato de leitura mudar de lugar. Primeiro o rio, depois a luz do sol, depois a ilha, 

depois as margens de areia, depois o Gato, depois a casa, e assim em diante. Contudo, 

o “em diante” possui um limite, porque do nada não nasce o universo inteiro, mas sim um 

universo em particular, cujos limites serão dados pelos personagens que nele vivem.  

A primeira frase de Nadie Nada Nunca assume um aspecto mítico, mas não 

fantástico, ou da ordem do maravilhoso. A alegoria, se existe, é menos de um espaço e 

mais de um ato de leitura e criação ficcional. A ilha do romance não é Macondo, ou os 

espaços alegóricos de J.J. Veiga, porque não representam uma identidade, uma 

denúncia política, uma nacionalidade, embora cada espaço no livro, por mais 

desproduzido, seja atravessado por uma historicidade, uma cultura e  uma violência 

política. Aquela experiência onírica com o espaço em Responso, a planície e a casa 

lunares, ou a planície infernal da tempestade na qual Barrio vaga em estado de 

abandono, são formadas pelo mesmo gesto criador identificado aqui, no qual ecos de um 

plano mítico estilizam o espaço, mas não dizem respeito à mitificação de um espaço local, 

regional, ou nacional.  

 Mas e quanto ao regionalismo? Pudemos ver que a obra de Saer – e o mesmo 

ocorreu com Hatoum – foi aproximada ao regionalismo. Florencia Garramuño (2009, 
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p.106) identifica em Saer a tensão entre a construção de um senso de lugar e a sua 

desconstrução, chamando o processo de “regionalismo esvaziado de fundamentos 

regionalistas”. Para a autora, há na obra do escritor santafesino o paradigma da 

desconfiança absoluta da realidade convivendo com a tentativa de formular imagens de 

uma realidade regional, formada a partir de construções linguísticas santafesinas e de 

descrições precisas de costumes locais.  

No artigo “Más allá del regionalismo: la transformación del paisaje”, Foffani & 

Mancini (2000) abordam questões semelhantes. Embora identifiquem em Saer um gesto 

chamado pelos autores de “costumbrista” e de “resíduo regionalista” (2000, p.275), em 

Saer a prioridade não seria a cor local, mas sim “un lugar imaginario para el color”. 

Partindo não só de elementos da cultural local de Santa Fé, mas do lugar comum na 

cultura argentina da percepção da extensão, do deserto e de planície como motivo de 

angústia e/ou atraso, Saer, para  Foffani & Mancini (2000, p.268), esvazia os tópicos da 

fronteira e da extensão de qualquer conteúdo valorativo e funda um “estilo de la 

vacancia”.  

 Concordamos com as duas perspectivas anteriores, apenas indicando, como 

fizemos no caso da mesma discussão a respeito da obra de Milton Hatoum, a 

possibilidade de que o termo “regionalismo” talvez não precisasse ser usado, porque nos 

parece claro o quanto nenhum dos três críticos cogita a possibilidade de Saer ser sequer 

um “regionalista latu sensu”. Além disso, partindo de Responso e chegando até aqui, sem 

esquecer também nossas leituras dos contos “La tardecita”, “En línea” e “Algo se 

aproxima”, acreditamos ter havido de igual maneira uma contribuição do presente 

trabalho no sentido de compor uma visão da obra de Saer enquanto comprometida com 

um senso de lugar criado fora de um projeto regionalista. 

 Pensando com Garramuño, se fortalece uma segunda perspectiva, a de que o jogo 

de montar espaços sociais em Nadie Nada Nunca não retira sua coerência apenas dos 

lugares-comum ao redor de palavras como “praia”. Ela também é estabelecida a partir do 

momento no qual as palavras “Gato” e “Ladeado” são pela primeira vez citadas, porque 

então somos lembrados de que o romance está articulado à mesma zona. Como apontou 

Garramuño, por mais questionado que seja o estatuto da realidade, o Gato, Elisa, 

Tomatis, Ladeado e os demais personagens são localizáveis em um lugar; lugar 
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imaginário, mas não nos termos do realismo mágico. Como foi visto, com exceção de 

alguns contos do livro Lugar, todos os personagens criados por Saer estão relacionados 

a uma geografia e a um tempo histórico que precisam ser mediados pelas 

especificidades, em um grau ou outro, da zona satafesina. Comentando Glosa e La 

Grande, é o que Julio Premat (2009, p.190-191) conclui: 

 

Porque resulta, en un punto, demasiado fácil resolver la cuestión afirmando 

que la zona saeriana es una Santa Fé ubicada en un mapa literario, que es 

una Santa Fé imaginada, y que el anonimato postula, como una frontera 

infranqueable, la especificidad del mundo ficctício frente al mundo real o, 

si se quiere, la fractura sin solución entre lo real y la representácion. 

Demasiado fácil ya que, una vez que reconocemos estos postulados, la 

continua referencialidad de la zona sigue resonando. En qué y por qué ese 

espacio no seria “realista”? (…) Para ser escritor hay, entonces, que crear 

lo existente 

 

 A procura não por apenas criar, mas também testemunhar “lo existente” marca 

presença em Nadie Nada Nunca. Tal presença é resultado de um minucioso trabalho de 

observação de espaços sociais públicos ou privados a fim de dar continuidade ao trabalho 

de construção do aspecto “realista” da zona. Em contraponto à cena imóvel da bola no 

ar, no capítulo IV o Gato narrará cenas da praia mais marcadas em estabelecer os usos 

sociais do espaço, do que em indagar sobre o movimento dos corpos. Da mesma forma, 

os costumes da região são registrados, junto com uma crônica da presença militar, com 

a longa narração, feita por um banhista no capítulo VIII, da trama dos assassinatos dos 

cavalos. Imagens dos costumes em torno de um asado surgem nos capítulos XIII e XIV. 

O quintal, da mesma forma, é várias vezes decomposto, ou a ele é feita uma referência 

enviesada, cuja ênfase recai na repetição de imagens de alguns específicos objetos 

encontráveis em seu interior – “las viejas cajas de bateria”, “los viejos neumáticos medio 

podridos”, “el pasto alto”, “los dos tambores de aceite, oxidados, acanalados”, etc. - até 

ser finalmente descrito em termos mais gerais entre as páginas 155-156.  

Nenhum dos exemplos surge isolado de um contexto geral problematizador das 

convenções acerca da realidade e se articulam com espaços decompostos ou reflexões 
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sobre percepção, o real, os movimentos dos corpos. No entanto, assumem claramente o 

papel de fazer, periodicamente, o retorno da narrativa ao “contar os acontecimentos”, por 

um lado, e, por outro, o retomar de modos tradicionais de representar espaços. Desta 

maneira, os conceitos de “antipragmatismo” e “ininteligibilidade” apontados por 

Garramuño descrevem o projeto geral do romance, podendo ser apontados como um dos 

motivos da não participação da zona saeriana em qualquer projeto regionalista. Nadie 

Nada Nunca, no entanto, impõe a si mesmo um limite na própria desprodução. 

 O exemplo mais eloquente do ciclo de descrição e desprodução do espaço social 

pode ser encontrado na descrição da cidade de Rincón, tendo como referencial Elisa, em 

dois momentos diferentes de um mesmo dia: a tarde e a noite. No turno do dia, ela 

caminha pelo centro e a cidade surge fantasmagórica, quase nos lembrando Comala; 

incandescente e vazia, ela se adequa bem à afirmação de Gramuglio (2010, p.736) de 

que as cidades de Saer com frequência são descritas em uma abordagem abstratizante. 

Desta maneira, um dos tópicos mais recorrentes de uma narrativa costumbrista, o da 

“cidade pequena”, adquire toda uma nova dimensão.  

Dados referenciais nos são transmitidos. O romance nos informa a sua estação 

do ano: o verão. Nas primeiras dezenas de páginas, a cidade tinha sido referida em 

termos gerais, no qual se misturaram, na descrição, estranhamento e cotidiano. Por 

causa do calor, o narrador faz Elisa dizer o quanto “la sensación de irrealidad es tan 

grande que la luz, sobre las veredas blancas, empieza a fluir rápida, a despedazarse y 

chisporrotear” (SAER, 2011, p.30). Em seguida, ela complementa: “Muchos se 

preguntan, bromeando (pero ya se sabe lo que las bromas pueden llegar a significar), si 

no se trata lisa y llanamente del fin del mundo” (SAER, 2011, p.40). 

Quase cem páginas depois, o tópico da cidade volta e acompanhamos, em 

flashback, a caminhada de Elisa que a motivou a fazer os comentários iniciados na página 

30. A cena que nos descreve a cidade durante o dia não deixa de nos informar o horário 

da caminhada de Elisa (SAER, 2011, p.136): uma e meia da tarde. Somos lembrados, 

também (SAER, 2011, p.137), de que a narrativa acontece em um período de férias: “los 

negocios cerrados por vacaciones”. O calor é insuportável e o horário indica que muitos 

habitantes estão fazendo a sua siesta: “Detrás de las ventanas (...) los habitantes de la 

ciudad roncan inmóviles en sus camas” (SAER, 2011, p.137). Os dados referenciais 
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ajudam a criar uma crescente sensação de abandono e silêncio, fazendo com que os 

elementos específicos de uma região, o seu clima, os seus costumes, funcionem como 

tranpolim a fim de chegarmos a uma expressão do espaço narrativo como atmosférico e 

surreal, sem que em nenhum momento o fantástico precise surgir. Desta maneira, “el 

silencio inusual se acrecienta a la hora de la siesta (...) Expuesta al sol de febrero, el mes 

irreal, la ciudad se calcina, abandonada” (SAER, 2011, p.137). A planície, a extensão 

infinita, irrompe da cidade e dela toma conta: “Elisa observa la calle recta, larga, que se 

extiende ante ella. Aparte de algunos coches estacionados, no hay nadie, nada, en toda 

su extensión” (SAER, 2011, p.138). 

Infinita, calcinada, é a própria realidade que parece se tornar densa e tão difícil de 

atravessar quanto um oceano. O calor do dia derrete o asfalto e um dos saltos do seu 

sapato fica grudado na matéria escura: o corpo da personagem tropeça e a lentidão na 

descrição da queda acentua o estranhamento do espaço urbano. Após cair, alguém, 

quase um fantasma, a observa: “Pero allá lejos, en la mitad de la cuadra, un hombre ha 

salido al balcón y la observa, inmóvil (...) Antes de ganar la vereda mira, con disimulo, 

hacia la mitad de la cuadra. El hombre del bálcon ya ha desaparecido” (SAER, 2011, 

p.138). Poderíamos, a partir dessas descrições, afirmar o que foi dito sobre El limonero 

real, de que a morosidade, o vazio e o silêncio também seriam um comentário social? 

Certamente, pois não apenas um costume – a siesta – é descrito, como também a cena 

fantasmagórica pode se relacionar a um indireto comentário de uma crise econômica, 

como também se vincular à construção da uma atmosfera opressiva relacionada à 

ditadura militar. Horas depois, contudo, o sol partiu e levou consigo o delírio no espaço, 

reconstruindo uma cidade antes tomada pela luz e o vazio. Irreal, o espaço urbano volta 

a ser reconhecível: 

 

 

Con la caída del sol, la gente empieza a aventurarse a la calle. Ya pueden 

verse, aquí y allá, parejas que se pasean del brazo, familias que han salido 

a tomar mate en la vereda, sentándose en círculo o apoyando el respaldar 

de las sillas contra la pared, a los costados de la puerta de calle (SAER, 

2011, p.140) 
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Nossa próxima pergunta diz respeito ao estatuto do tempo no romance. Outra vez, 

tudo está anunciado naquelas primeiras linhas do capítulo I: “No hay, al principio, nada. 

Nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga...”. Segundo Beatriz Sarlo (2007, p.281), em 

Nadie Nada Nunca o tempo do relato é o do puro presente, criando uma temporalidade 

e um avanço narrativos espessos. Podemos observá-lo na frase citada: onde, ali, estaria 

o devir; onde, o tempo? O verbo em itálico indica qual a conjugação verbal mais frequente 

no livro: justo o tempo presente. O rio estático, imóvel, sem rugas: Nadie Nada Nunca 

dedica suas duzentas e poucas páginas à obsessão em entender o que é o instante, 

como defini-lo, como agarrar a presença do tempo.  

A fortuna crítica sobre Saer desde o começo está atenta a este traço específico 

de sua obra. David Oubiña (2011, p.100), por exemplo, identifica na obra de Saer um 

“realismo extremo”, porque a captura do tempo presente não está subordinada a 

pressupostos de causa, implicação ou consequência encontráveis nas narrativas 

tradicionais. Como narrar o presente? No caso de Saer, Oubiña (2011, p.101) propõe a 

seguinte hipótese: 

 

Para eludir la imposición de una causalidad al relato del presente, Saer 

trabaja a partir de una acumulación de breves instantáneas, cada una de 

ellas sin memoria de las anteriores. De esa forma su escritura obtiene un 

transcurrir inmóvil, una captura de los movimientos como superposición de 

placas detenidas, cada una después de las otras, cada una encima de las 

otras. Ese añadido de breves presentes demora tanto el movimiento que – 

aunque sabemos que tiene lugar una evolución – casi parece detenerlo. 

Se advierten los desplazamientos, pero como una planicie monótona. 

  

 A reflexão acima, originalmente direcionada a “La mayor”, aplica-se com perfeição 

a Nadie Nada Nunca, pois o romance é formado por essa série de episódios e de 

fragmentos, cuja repetição os sobrepõe em um “transcorrer imóvel”, uma expressão 

semelhante ao que Fuks, no título da sua dissertação de mestrado sobre o romance, 
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chama de Poética da (I)mobilidade. De modo geral podemos dizer sobre os “breves 

presentes” que quase não tem memória dos elementos que os precedem. Exemplo da 

repetição de uma mesma cena, mas usando elementos descritivos diferentes, pode ser 

encontrada abaixo, uma das várias nas quais nós observamos a canoa do Ladeado 

percorrer o rio. Vejamos uma primeira versão: 

 

Alejándose río abajo, con sacudidas bruscas, la canoa verde, en el medio 

de la cual el Ladeado se inclina con ritmo regular, hacia adelante y hacia 

atrás, va dejando sobre la superficie color caramelo una estela cuyos 

bordes, que se ensanchan, son visibles incluso desde la ventana. A cada 

golpe de los remos la forma verde, alargada, elegante, pasa imperceptible, 

y de un modo casi instantáneo, del movimiento a la inmovilidad (SAER, 

2011, p.34) 

 

 O trecho acima foi narrado em terceira pessoa e a notação de um instante do 

presente se relaciona com a tentativa de lidar com o problemas da descrição do 

movimento de um corpo em meio a um material cuja resistência é maior do que a do ar. 

A canoa se move aos “saltos”, como se ela fosse uma imagem parada no mundo que 

aparece, desaparece e retorna em um lugar um pouco diferente. O rio se revela ao 

observador mais denso do que realmente é – o interesse do narrador na materialidade é 

muito bem empregado neste caso, levando à construção não de uma superfície do rio, 

mas de uma hipersuperfície. O efeito se obtém com a frase “una estela cuyos bordes, 

que se ensanchan”, como se sua superfície fosse um sólido abrindo-se da mesma forma 

que um ziper abre as costas de um vestido. A “ventaja”, outra vez, nos recorda que o 

capítulo foi todo escrito tendo como referencial o Gato postado na janela de sua casa. 

Por isso, a canoa é chamada de “forma verde”, porque é essa a provável impressão 

obtida pelo Gato devido à distância pela qual a contempla. 

 Páginas depois, em um capítulo narrado pelo Gato, a cena é retomada e descrita 

mais uma vez: “Más allá, en el medio del río, la canoa verde del Ladeado se aleja río 
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abajo. A cada golpe de los remos, la canoa, que parece inmóvil, sale por un momento de 

su inmovilidad, para caer outra vez, casi instantáneamente, en ella” (SAER, 2011, p.54). 

Há alguma informação nova aqui? Não, pelo contrário, aspectos da percepção descrita 

na página 34 são omitidos. Por quê? Uma hipótese seria o fato de que o narrador em 

terceira pessoa, apesar de sempre assumir um ponto de vista de um personagem, ou 

melhor, se colocar espacialmente na cena no campo onde se situa o personagem 

escolhido, possui relativa autonomia em relação àquilo que percebe e deseja nos 

transmitir. Além disso, no capítulo em questão – o IV – como foi antes apontado, o Gato 

narra um fluxo de eventos mais ou menos sucessivo, com uma proposta menos 

fragmentada.  

O importante é frisar o quanto a narração, ao apresentar uma variante da cena da 

canoa, a faz como se a descrição estivesse acontecendo pela primeira vez, acentuando 

assim a independência da imagem em relação às referências anteriores. O mesmo pode 

ser dito das constantes aberturas de capítulos iniciadas com a frase “No hay, al principio, 

nada”, pois, apesar das variantes, ela sempre conserva em si um aspecto fundacional, 

como se estivesse entrando no jogo romanesco pela primeira vez. O procedimento, 

contudo, não é obedecido sempre, ou o romance teria uma circularidade absoluta. De 

fato, no “transcorrer imóvel”, algo transcorre. Em muitos casos, quando uma cena é 

retomada – presenciamos o mesmo em El limonero real – novas camadas de informação 

são acrescentadas a ela e de fato a narrativa caminha adiante. O fim do capítulo VI, por 

exemplo, não só é recontado nas páginas iniciais do capítulo VII, como a narrativa, após 

fazer sua glosa, passa a tratar de coisas novas e cronologicamente posteriores.  

Os exemplos anteriores se inscrevem na investigação obcecada do presente, mas 

ainda assim fazem “concessões” à ideia de movimento e continuidade. No entanto, 

procurar a captura do presente e desenvolvê-la até o extremo implica em basicamente 

anular o fluir do tempo, decompondo-o no espaço. Reaparece a geometria do círculo: 

pensar o presente, isolar o instante, é desenhar um ponto e expandi-lo no vazio. É o que 

acontece com o Salva-vidas: 
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El espacio frente a sí há perdido su virulencia amarilla, y está como bañado 

en una luz parda. La casa es más vaga, más lejana; de los árboles, no se 

sabe si están o no; el río sigue corriendo, pero en outra parte. Esa luz 

pardusca es justamente como un río translúcido en cuyo fondo, al que no 

llega ningún ruido, él estuviese depositado. Transcurre un instante en el 

que ningún instante transcurre. “No es possible”, se dice el bañero. “No es 

posible que no transcurra nada. Algo tiene que transcurrir”. Y sin embargo 

sabe, percibe que no transcurre nada. Se siente como si estuviese mirando 

el instante con una lupa enorme, que produce un aumento de tales 

proporciones que el punto del instante que él está contemplando, por estar 

tan alejado de los bordes que continúan transcurriendo, permanece inmóvil 

y sin transcurrir (SAER, 2011, p.187-188, grifos do autor) 

 

 O fragmento acima demonstra o quanto a radicalidade do isolamento da 

percepção e da subsequente análise do instante não apenas desmancha o tempo, mas 

também a própria ideia de espaço. E por quê? O fato é que não há instante, bem como 

não há presente. É impossível elaborar qualquer forma de parâmetro mínimo a fim de 

isolar o tempo do agora, definindo um constituinte mínimo. Pelo contrário, o espaço-

tempo é composto não só de uma série de estímulos, mas de movimentos, vísiveis, ou 

invísiveis, que nascem, se contradizem, se anulam, se chocam, se suplementam, se 

combinam; diante da multiplicidade, o presente é a ferramenta criada pelo nosso corpo 

situado no espaço-tempo a fim de dar conta da própria possibilidade de uma experiência. 

O presente é, portanto, tão variado quanto são as mínimas sutilezas a diferenciar cada 

visão individual do mundo, cada experiência interior. O presente está por isso na 

linguagem, no eu narrador; ele não existe fora de um devir cuja natureza é a 

indivisibilidade. Na cena reproduzida acima, a contradição do conceito de presente é 

transformado em imagem; um problema conceitual fratura a forma e adoece um 

personagem, pois o silêncio e o vazio contidos na ficção do puro instante conduzem ao 

risco do total desmoronamento do sentido e conduzem à loucura. Na continuação da 

cena citada acima, o Salva-vidas sente a sua identidade, seu corpo e o espaço se 

desmancharem no instante capturado, até o ponto no qual finalmente a percepção do 
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movimento inerente à realidade das coisas retorna e tudo passa outra vez a se mover. 

Para Fuks (2009, p.47; p.52), Nadie Nada Nunca não é um romance da imobilidade, 

porém do movimento na aparência do imóvel, no qual de modo constante se reafirma o 

“caráter convulsivo da realidade”. 

Ora, uma estrutura narrativa presentificada precisa ser espacializada. Portanto, as 

repetições de cenas, o constante retomar dos mesmos episódios, não são apenas uma 

tentativa de dar conta dos múltiplos constituintes da realidade, mas um recurso a fim de 

criar um efeito de simultaneidade. Tomar, em diferentes capítulos, o Ladeado, o Salva-

vidas, ou Elisa como pontos de referência passa por recontar como o mundo os 

atravessou numa simultaneidade. Em um segundo, naquele específico segundo, o que 

houve com cada personagem? Os fragmentos procuram ligar os diferentes pontos, 

justapondo seus respectivos lugares. Por isso, a morosidade narrativa: como pudemos 

discutir, é a própria natureza da linguagem, sucessiva e temporal, que é tensionada na 

implementação da espacialização da forma romanesca. 

De que modo o movimento é representado em Nadie Nada Nunca? Tão importante 

quanto a criação da poética da (i)mobilidade, é o fato de que o romance deixa por todos 

os lados os rastros do esforço em criá-la. Falar de movimento em Nadie Nada Nunca 

implicar em tratar tanto de imobilidade e presentificação, quanto de perceber, nas 

entrelinhas, um exercício metalinguístico. Vimos os topoi da canoa e a da bola. A canoa 

parece se mover aos saltos, “teletransportando-se” de um ponto a outro do espaço; a 

bola teria sido identificada no preciso ponto no qual ela estaciona no espaço azul do céu 

a fim de retornar, puxada pela gravidade, à areia da praia. Representar o movimento em 

fotogramas, ou através de uma câmera lentíssima são os dois recursos básicos usados 

pelo romance a fim de decompor o movimento para observá-lo. A câmera lenta não 

possui o efeito dramático, contudo, ao qual estamos acostumados ao assistirmos aos 

filmes de Hollywood, porque a ênfase no movimento em Saer é uma abordagem anti-

sentimental, anticlimática, embora não anti-subjetiva, pelos motivos expostos nas 

páginas anteriores. No exemplo da canoa, a realidade soa truncada, como se 

estivéssemos assistindo a um filme com algum defeito; a cena da bola é praticamente 

uma écfrase. O exemplo abaixo é um dos mais interessantes de todo o romance e 

descreve o corpo do Ladeado se movendo na areia da praia. A imagem surge pela 
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primeira vez no capítulo III, todo narrado do ponto de vista deste personagem e só quase 

duzentas páginas depois, descobrimos que a cena se referia ao momento final do 

romance. Os dois trechos são muito parecidos e abaixo reproduzimos a segunda versão: 

 

El espacio que separa su cuerpo de la canoa va estirándose, de un modo 

gradual: exterior a la exterioridad quieta del conjunto, opaco y rugoso, 

formando parte de las masas rugosas y opacas – árboles, el bañero, 

parrillas, la canoa, la casa blanca – diseminadas como al azar y sin orden 

entre el cielo bajo, color humo, y la tierra amarillenta, en el aire 

transparente, como por milagro, el cuerpo del Ladeado, a cada movimiento, 

no queda impreso en ese aire, multiplicandóse al infinito en una infinitud de 

poses inmóviles, a todo lo largo de su trayectoria (SAER, 2011, p.215 grifos 

nossos) 

 

 O senso de irrealidade da cena não ocorre apenas devido à peculiar maneira como 

um corpo caminha pela praia, mas também àquilo sobre o qual temos sempre chamado 

atenção desde o começo da reflexão sobre Saer: a consciência, quem sabe angustiada, 

não obstante as palavras concisas, da concretude de todas as coisas. Lembremos, então, 

a citação de Bernardo Carvalho, ao apontar a recusa da obra de Saer em fazer qualquer 

distinção entre sujeito e objeto. Voltando ao ensaio do autor de Nove Noites, 

concordamos quando ele afirma que “Ler um livro de Saer é se tornar parte de um mundo 

movediço, deixar a identidade e se dissolver nessa descrição microscópica (e nem por 

isso menos humorada) de um mundo absolutamente físico, onde todas as coisas se 

identificam entre si” (CARVALHO, 2011, p.224). A consequência de tamanha concretude 

é o fato de que é “o próprio homem que perde a sua humanidade para se tornar um objeto 

abandonado (...) o sensorial transforma a narrativa e a natureza numa coisa só” 

(CARVALHO, 2011, p.227). 

 Todas as coisas se identificam entre si, porque elas são formadas pelo mesmo 

sistema de forças e partes coesivas da matéria. No entanto, elas não possuem 

consciência da profunda natureza uma em relação às outras. Cada elemento do mundo 

está preso para sempre em sua própria materialidade e idiossincrasia. Não obstante 

possam dialogar e interagir entre si, tal diálogo possui os limites da própria “rugosidade” 
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do que as constitui. É, portanto, uma visão de mundo profundamente física e não 

metafísica70, na qual qualquer espiritualidade ou divindidade está desde o início excluída: 

nada pode ser completamente percebido, tudo é “opaco”. A solidão, no seu sentido mais 

profundo, não é apenas uma condição cultural do homem. Ela é a própria constituição da 

natureza.  

 O movimento do Ladeado outra vez nos remete ao domínio do fotográfico e do 

audiovisual. Para Fuks (2009, p.22-23), as descrições de movimento em Nadie Nada 

Nunca remetem ao cinema, mas são de igual modo uma retomada lúdica dos paradoxos 

do filosófo grego Zenão, polemista que através de diversos jogos lógicos tentou “provar” 

que o movimento não existe71. Oubiña enfatiza a influência do cinema na obra de Saer, 

inclusive pelo envolvimento prático e acadêmico do escritor argentino com a matéria. Sua 

escrita se aproximaria, por exemplo, dos filmes de Alain Resnais e Antonioni (OUBIÑA, 

2011, p.65). A cena do Ladeiro nada mais seria do que reinventar na prosa a mais básica 

constituição da linguagem cinematográfica, o da sucessividade de momentos imóveis 

(OUBIÑA, 2011, p.75), transformando técnicas de registro audiovisual em “estrategia de 

producción literaria”. Saer se aproxima dos cronofotógrafos do século XIX, nos quais há 

uma medição temporal das sucessivas posições de um ser vivo em movimento (OUBIÑA, 

2011, p.79). O crítico argentino conclui que tal aproximação é pautada pela intensa 

desconfiança da literatura saeriana a respeito do ato de perceber enquanto possibilidade 

de nos dar um acesso total, “verdadeiro”, do mundo (OUBIÑA, 2011, p.82). Portanto, a 

opacidade, a rugosidade e a exterioridade identificadas pelo narrador no corpo movente 

do Ladeado são reiteradas pela descrição do seu movimento, no sentido de que a 

observação da infinitude de suas poses imóveis nos leva a concluir apenas isto: não há 

nada. Em determinado ponto, o Gato chega a essa conclusão: “El mundo estaba fuera 

                                                             
70 Uma leitura da obra de Saer enquanto crítica da metafísica pode ser encontrada em detalhes em Scavino (2010). 
71 Para uma exposição mais detida do paradoxo e do próprio Zenão, ver Fuks (2009). O(s) paradoxo(s) de Zenão 
também fascinaram Borges (2000, p.261-261) e não podemos resistir a reproduzir nesta nota a síntese escrita por 
ele no ensaio “A perpétua corrida de Aquiles e da tartaruga”: “Aquiles, símbolo de rapidez, tem que alcançar a 
tartaruga, símbolo da morosidade. Aquiles corre dez vezes mais rápido que a tartaruga e lhe dá dez metros de 
vantagem. Aquiles corre esses dez metros, a tartaruga corre um; Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre um 
decímetro; Aquiles corre esse decímetro, a tartaruga corre um centímetro; Aquiles corre esse centímetro, a 
tartaruga um milímetro; Aquiles o milímetro, a tartaruga um décimo de milímetro, e assim infinitamente, de modo 
que Aquiles pode correr para sempre sem alcançá-la”” . 
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de él, dentro de un gran diamante, y no existia ninguna abertura que le permitiese entrar” 

(SAER, 2011, p.161). 

 Outra variação dos estudos do movimento está relacionada à memória. Em vários 

momentos, o espaço percebido não desaparece quando algum personagem deixa de 

observá-lo, ou quando um som produzido neste espaço para de ecoar. Pelo contrário, o 

espaço mantém seus movimentos na memória e continua sendo vivido pelos 

personagens. Isto remete a um tema constante na obra de Saer, a de que a realidade 

vivida na memória e na imaginação não são menos importantes ou menos “reais” do que 

o lugar no qual cada personagem se situa. É só lembrarmos de “En línea”.  

Se há uma continuidade entre o eu e o espaço, entre o homem e a natureza, o 

mesmo pode ser dito entre o espaço e a memória. O trabalho perceptivo de uma 

subjetividade continua mesmo de olhos fechados e ouvidos tampados. E o narrador 

saeriano não pode deixar de registrar o fenômeno: “Salgo de la ventana: traigo conmigo 

(...) el espacio vacío frente a la casa, la playa amarillenta, los dos chicos revolcándose 

sobre el pasto ralo, los bañistas estirados sobre las toallas de todos colores” (SAER, 

2011, p.55). 

 Digno de nota, porém, é o fato de que em todos os nossos exemplos anteriores, o 

espaço não foi decomposto até as últimas consequências. Muitas vezes a observação 

do movimento leva o observador, seja o narrador em 3ª pessoa, seja um personagem, a 

ter uma experiência nova com o espaço, a ponto do mesmo se tornar, por instantes, 

irreconhecível. É o caso, por exemplo, de Elisa que, ao observar o voo de uma borboleta, 

passa a enxergar o espaço “de modo tal que la apariencia homogénea del vacio en el 

que evoluciona va desmantelándose, gradual, hasta transformarse en una infinitud de 

fragmentos imaginarios” (SAER, 2011, p.163). A decomposição radical não é causada 

apenas por observações do movimento, mas por observações do espaço em geral. A 

fisicalidade se reitera na escrita de Saer em diferentes cenas nas quais o que parece 

importar é a beleza plástica em si, acessada a partir de paisagens banais. Abaixo, nunca 

uma luz foi tão obscura: 

 

De los destellos que se arremolinan alrededor del disco solar, y que obligan 

a bajar la mirada de modo tal que los ojos adivinan, más que ver, esa zona 
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de incandescencia, se desprende una especie de polvo blanquecino, o una 

luz polvorienta, delgadíssima, en flotácion, que va diseminándose, lenta, 

por el aire y el cielo: hora irreal del mes del delirio (SAER, 2011, p.36) 

 

 Ou, ao mergulhar na água, a percepção do mundo através da submersão do corpo 

decompõe totalmente o espaço: 

 

La masa confusa, tibia, es amarillenta, llena de nervaduras luminosas; hay 

puede presumirse, un exterior desde el que esa luz llega. Deja escapar un 

murmullo profundo, asordinado, múltiple,diseminado alrededor y que 

permite entrever, por la presencia constante, su extensión. Pequeñas 

convulsiones semisólidas se levantan, por momentos, del fondo, y quedan 

durante largo rato en supensión, como si las partículas que las componen 

estuviesen sometidas a leyes nuevas y rigurosas. Todo parece estar, todo 

el tiempo, en movimiento y expansión, pero de un modo entrecortado, sin 

apuro ni violencia. La masa es como elástica, apretada; avanzo, por decirlo 

así, con dificuldad (SAER, 2011, p.20) 

 

 A desprodução do espaço social, por fim, está vinculada a um dos principais 

debates propostos pelo livro: o da impossibilidade de existirem experiências. Florencia 

Garramuño (2009, p.126) identifica na obra de Saer a continuidade de uma vertente da 

arte moderna na qual a ideia de experiência é abordada como um trauma; sem conseguir 

superá-lo, o sujeito da experiência não coincide com o sujeito do conhecimento. Ou seja, 

a experiência nos acontece, mas não necessariamente nos modifica ouafeta 

qualitativamente e cabe à literatura não mais sublimar a pobreza ou a impossibilidade de 

experiência, mas sim repeti-la (GARRAMUÑO, 2009, p.128). Concordamos com a leitura 

da ensaísta: Nadie Nada Nunca é junto com “La Mayor” a grande narrativa saeriana do 

problema da experiência. No entanto, não entendemos por “trauma da experiência” o 

processo opressivo da ditadura militar, como indicamos, páginas atrás, ser a posição de 

Garramuño. O trauma da experiência em Nadie Nada Nunca é o que acabamos de 
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discutir, a tomada de consciência da opacidade da realidade, de sua natureza não 

trascendente, da continuidade entre homem e matéria. A opressão resultante do trauma 

político também está presente no livro, mas ele é um dos elementos postos na órbita da 

indagação sobre a “rugosidade” do real, acrescentando uma nova camada ao espanto 

existencial.  

 Segundo Martin Jay (2004), no seu livro Songs of Experience, o debate a respeito 

da experiência é uma tópico de discussão fundamental no pensamento moderno e pós-

moderno ou contemporâneo. Jay empreende duas investigações etimológicas – a partir 

do grego e do alemão – a respeito da ideia de experiência que nos ajudam muito a 

esclarecer como Nadie Nada Nunca se posiciona em relação a este debate. O 

antecedente grego, explica (JAY, 2004, p.10), da palavra experiência é empeiria, 

empírico. Uma das escolas de medicina grega mais afeitas à observação do que à 

autoridade da teoria se chamava Empiriki, por exemplo. Para Jay, isto indicaria um link 

entre experiência e a ideia de sensações sem mediações, bem como de igual modo a 

concepção de que a experiência lida mais com o específico do que com o geral (JAY, 

2004, p.10). No caso da língua alemã, aquilo que no português, no espanhol e no inglês 

consiste em apenas um vocábulo – “experiência”; “experiencia”; “experience” – no 

alemão consiste em dois. E muitos filósofos, Walter Benjamin, por exemplo, ao se 

debruçarem sobre o tema exploraram a relação entre as duas palavras: Erlebnis x 

Erfahrung. Erlebnis significa filosoficamente a experiência imediata, talvez do cotidiano, 

pré-reflexiva, traduzida muitas vezes para o inglês como “lived experience” (JAY, 2004, 

p.11); Erfahrung, por outro lado, tende a ser relacionado com uma experiência inserida 

em um processo de aprendizado. Neste caso, a ideia de experiência se relaciona com a 

memória enquanto resultante desse aprendizado (JAY, 2004, p.11). A conclusão de Jay 

é a de que ao longo do século XX houve uma série de lamentações sobre a experiência 

e essa lamentação diz respeito à decadência dos sentidos contemplados no vocábulo 

Erfahrung (JAY, 2004, p.12).  

Filósofos como Benjamin, Adorno ou Agamben, cada um a seu modo e com 

diferenças teóricas, lamentam o fim da Erfahrung. Outros, contudo, como Barthes, 
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Foucault e Bataille vislumbram, no mundo atual, uma abertura possível à Erfahrung72. 

Onde Saer se situa? Garramuño (2009, p.129) resume perfeitamente: “Saer estuvo 

siempre mucho más cerca de Adorno que de Benjamin” e em Adorno a lamentação pela 

Erfahrung é muito mais radical, ao passo que no caso de Benjamin a lamentação seria 

ambígua, porque a crise na experiência poderia possibilitar um recomeço de todas as 

coisas (JAY, 2004, p.329-334). A perspectiva pessimista de Saer sobre a experiência se 

reflete, de forma pouco complexa, pensamos, em muitos dos seus ensaios, 

principalmente quando trata de questões gerais sobre a sociedade contemporânea e 

sobre a cultura de massa. Na ficção, o autor argentino se sai melhor. No caso de Nadie 

Nada Nunca a crise da experiência se revela em duas linhas básicas: a relação vazia e 

de poucas palavras entre o Gato e Elisa, na qual o sexo é uma experiência igualmente 

vazia73. Mas o trauma do real também se revela no espaço narrativo e o seu surgimento 

é um forte fator na sua decomposição. Não poderia ser diferente: Saer não subestima a 

conexão da ideia de experiência com o empírico e o específico. Infelizmente, mesmo ali, 

não há nada a ser encontrado.  

Três personagens são assombrados pela fratura da experiência: o Gato, Elisa e o 

Salva-vidas. Em aparência, os três se deslocam com habilidade pelo espaço urbano da 

cidade e sabem lidar com as convenções sociais, contudo um abismo existencial, uma 

sensação de imenso vazio, volta e meia os ameaça e a loucura, especialmente no caso 

do Salva-vidas, se avizinha. Não existe no romance, contudo, um “desenvolvimento” 

dramático deste tema, mas pelo contrário, os “breves presentes” se justapõem num ciclo 

de trauma e desencanto; nenhum dos três personagens resolve nenhuma das suas 

questões quanto à experiência; não há nenhuma exploração da sua “psicologia”.  

Dos três, o Gato parece ser o mais particularmente afetado pelo que chama de 

“algo negro, sin forma, innominado” (SAER, 2011, p.53). Observando a paisagem do 

                                                             
72 Essas considerações estão contidas no livro de Jay (2004). Ver os capítulos “Lamenting the Crisis of Experience: 
Benjamin and Adorno” e “The Poststructuralist reconstitution of Experience: Bataille, Barthes and Foucault”. 
73 Análises sobre o relacionamento entre o Gato e Elisa são encontráveis na bibliografia já citada: Sarlo (2007), M. 
(1998), Corbatta (1999).  
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campo próxima à sua casa e à praia, ele chega à seguinte experiência, da qual contudo, 

não retira nenhuma aprendizagem: 

 

Durante unos segundos no pasó nada: la mirada, que rebotaba al azar 

contra las matas oscuras, cuyas hojas, afiladas como cuchillos, estaban 

como nimbadas por un resplandor tenue, no encontraba, en el gran espacio 

abierto, un punto preciso en el que fijarse (...) No habia nada que 

denunciase, nada detrás, delante, más arriba, que pudiese haber, en otra 

dimensión, o entre las cosas mismas, un invisible del que pudiese 

esperarse, alguna vez, la manifestación. El viejo infinito no era ahora más 

que una yuxtaposición indefinida de cosas de la que no me era posible 

percibir más que unas pocas a la vez – y no había secuela alguna a esa 

percepción, como no fuese en la memoria engañosa. De esa tierra desnuda 

y calcinada no saqué outra lección (SAER, 2011, p.80) 

 

 Se Elisa e o Gato vivem uma relação de incomunicabilidade, a epifania esvaziada 

vivida no trecho acima pelo protagonista mantém a mesma característica. O Gato não é 

um elemento passivo afetado pelo infinito do mundo. Pelo contrário, o seu mundo interior 

e o mundo exterior se encontram, convergem e formam uma relação, a partir da qual se 

cria uma espacialidade nova, produto da interface e do encontro. O mundo nada lhe diz 

e tampouco ele tem algo a dizer sobre e para ele. E por quê? Devido ao fato de que não 

foi possível a experiência. Não é formado um lugar, mas também não se forma um não 

lugar: tudo é indistinto e neutro. A não comunicabilidade implica o quanto a experiência 

falhou e não pode ser compartilhada: só há qualidade em termos de experiência se o 

aprendizado e a partilha fazem parte da sua natureza.  

O espaço não deve ser interpretado, no exemplo e por todo o romance, apenas 

contextualizador o mundo interior dos personagens que o habitam. Não desempenha, de 

igual modo, um papel determinista nos termos do naturalismo. Não, em Nadie Nada 

Nunca ele é o verdadeiro protagonista, com o qual os demais personagens precisam lidar 

e com quem necessitam, porque não há outro modo, estabelecer todo tipo de relações. 
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O assassinato dos cavalos não é, concluímos, o único mistério do livro. Também o é o 

mundo. Tão rugoso e opaco e espesso, Saer parece querer nos dizer, quanto cada uma 

das nossas vidas, elas próprias cerradas num movimento cíclico que um dia naufragará, 

como tudo o mais, “inenarrable, en la nada universal” (SAER, 2011, p.222).  

 

5.6 Talvez até mesmo seja possível narrar, no? De El Entenado até La Grande 

 

 Após os extremos aos quais fomos conduzidos por Nadie Nada Nunca, ocorrem 

uma série de aberturas. As características de sua literatura não mudam de modo radical 

– as mesmas questões e obsessões se fazem presentes; a zona se mantém; seu estilo 

continua inconfundível -, contudo elas são reacomodadas em um projeto de maior fluidez 

narrativa. As vidas dos seus personagens, se comparado com o que ocorria desde 

Cicatrices, abandonam a circularidade radical e se permitem um desenvolvimento mais 

tradicional. A percepção, o estatuto da realidade e da narrativa continuam sob suspeita, 

contudo Saer se permite contar histórias, aproximando-se com gêneros literários 

marcados por ações e peripécias, como é o caso dos relatos de viagens, dos romances 

picarescos, das romances de aventura e dos romances policiais. 

 Saer, claro, nunca deixou de narrar, seja no próprio romance Nadie Nada Nunca, 

seja em seus livros e contos anteriores, por isso concordamos com Dalmaroni (2011, 

p.85-87) quando ele afirma que a produção pós El Entenado não é um “novo” ou um 

“segundo” Saer, mas sim uma reelaboração por parte do escritor argentino de elementos 

contidos na sua própria bibliografia. Chama atenção, por outro lado, que há um menor 

consenso crítico sobre a produção mais recente e os últimos livros foram e têm sido alvo 

de críticas negativas e reavaliações (ARCE, 2012). Podemos, no caso desse debate, 

afirmar que obras como La grande, Lugar ou La pesquisa são marcadas por uma 

oscilação de qualidade.  

 O romance posterior a Nadie Nada Nunca é El entenado, talvez a mais conhecida 

e estudada de suas obras, publicado em 1983 e que se passa na zona durante o século 
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XVI. Para Cristiane Checchia (2012), na sua tese Percepção, recordação e linguagem: 

ensaio e ficção em El río sin orillas, de Juan José Saer, o surgimento de El entenado 

marca na obra do seu autor um interesse pelo passado e pela investigação das matrizes 

simbólicas da zona. Além de El entenado, La ocasión74, Las nubes e o ensaio El río sin 

orillas dialogam com o discurso histórico movidos pelo mesmo objetivo de revelar a zona 

em seus momentos fundacionais.  

Se memória e história se relacionam de maneira estreita, a narrativa política 

também ressurge, conectando Glosa a Lo imborrable, La pesquisa e La grande. Nas 

últimas quatro obras, a denúncia contra a ditadura e os seus efeitos no grupo de amigos 

da zona constitui uma linha narrativa relevante. E, no nosso caso, chocante, porque em 

Glosa é revelado que, após o verão de Nadie Nada Nunca, o Gato e Elisa são 

sequestrados, durante o inverno de 1978, e assassinados pela ditadura militar. As 

consequências do assassinato na vida de Tomatis e Pichón, por exemplo, são reveladas 

nas obras posteriores a Glosa.  

O compromisso com uma intervenção política mais direta faz um livro como Glosa 

abrir mão, em determinados momentos, do seu próprio ceticismo quanto a narrar. Assim, 

como bem aponta Beatriz Sarlo (2010, p.768), quando o narrador precisa fazer o relato 

da violência política e da devastação social, o jogo de glosas e relativizações do discurso 

é substituído pela comunicação direta. É por isso, também, que nos inclinamos a pensar 

que houve a partir de El entenado uma abertura, ainda que tímida, para a possibilidade 

de uma outra perspectiva sobre o tema da experiência. Cremos que a trajetória de 

Bianco, em La ocasión (1986), e a do Doutor Real em Las nubes (1997), ou o firme 

compromisso assumido pelo narrador sem nome de El entenado de contar a memória da 

tribo indígena destruída, onde viveu durante mais de uma década, abrem uma fresta, por 

menor que seja, para a possibilidade da construção de uma experiência no sentido de 

Erfahrung. No caso de El entenado, também levantamos a hipótese de que as específicas 

condições do narrador, um jovem grumete perdido em meio a uma tribo indígena, levam 

                                                             
74 Em sua dissertação de mestrado, Raquel Alves Mota (2011) parte de uma perspectiva comparada semelhante a 
nossa, analisando o romance La ocasión em contraponto a Dom Casmurro, de Machado de Assis. 
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a descrição do espaço natural da zona a um estado um pouco mais emotivo e lírico do 

que se comparado com as descrições do espaço contidas nas obras anteriores.  

Estruturas narrativas espacializadas; circularidade enquanto estrutura formal e 

metáfora contida na narração; atenção ao tempo presente; decomposição do espaço; 

crítica e registro da percepção; espaço percebido pelos personagens com 

estranhamento; reflexão sobre a experiência através do espaço; bem como a descrição 

referencial da zona continuam a ser marcas do espaço narrativo em Saer. Porém, uma 

maior linearidade passa a marcar a organização dos livros de Saer, consequência 

provável do retorno à vontade de narrar, fazendo com que a espacialização seja um 

elemento constitutivo importante à estruturação romanesca somente em Glosa. 

Importante lembrar, como foi apontado antes, o fato do livro de contos Lugar (2000) 

conter narrativas pela primeira vez sem conexão direta com a zona.  

Chama atenção o quanto nos livros La grande, La pesquisa e Lo imborrable a 

descrição da vida cotidiana santafesina (e, em menor grau, parisiense em La pesquisa) 

ganha um espaço considerável e isto redunda inclusive, em especial no caso de La 

grande, em uma descrição dos processos formativos dos espaços sociais da região de 

Santa Fé. Em La pesquisa, por exemplo, nos é contado o desenvolvimento e decadência 

da região portuária da zona, ao passo que em La grande temos considerações sobre 

especulação imobiliária e favelização da zona. Las nubes e La ocasión, situadas ambas 

no século XIX, também dedicam páginas interessadas em apresentar ao leitor a formação 

de espaços sociais cujas matrizes históricas passam a ser conhecidas e reconhecíveis. 

As duas obras citadas, além disso, exploram com afinco o tema da Conquista do Deserto 

e desenvolvem metáforas e reflexões sobre a Fronteira e a Planície. Segundo Ana Cecilia 

Olmos (2005), La ocasión (e acrescentaríamos também Las nubes) retoma o tópico da 

Civilização ou Barbárie. Não obstante nenhuma destas temáticas fosse inédita em Saer, 

só agora elas são desenvolvidas com maior fôlego e variedade narrativa.  

 

 

 



308 
 

 

CONCLUSÃO 

 

  

 Será possível, agora, responder à pergunta colocada como título do primeiro 

capítulo – o que é espaço? Certamente, podemos chegar a uma série de conclusões, 

contudo não seria possível elaborar uma resposta definitiva. Em nosso percurso a 

respeito da história do conceito de espaço, vimos que as respostas dadas a partir dos 

múltiplos ângulos analisados – a filosofia, o discurso da ciência, as ciências sociais, a 

história da literatura e a teoria da literatura – dizem respeito a uma fração daquilo que 

pode ser abarcado nas ideias de espaço e lugar. Foi importante percebemos o quanto 

perguntar a respeito da natureza do espaço diz respeito a impasses teóricos ou a 

problemas práticos a serem resolvidos. Desta maneira, a ciência na época de Newton 

pensou o espaço, por exemplo, como uma forma de tentar entender o problema dos 

movimentos dos corpos, ou de conciliar uma especulação teológica com a científica. Nas 

teorizações de Lefebvre, Edward Soja ou Marc Augé, pensar a espacialidade tenta dar 

conta de indagações sobre como nascem e se desenvolvem as cidades e sociedades em 

geral, mas também como o espaço pode ser importante na formulação de respostas 

políticas às contradições surgidas nas sociedades capitalistas.  

 Se, na física contemporânea, há hipóteses que consideram o espaço e o tempo 

enquanto coisas em si e não somente ferramentas criadas pela percepção humana a fim 

de entender a experiência de estar no mundo, outras definições relacionadas ao espaço 

não estão necessariamente excluídas das nossas considerações. Pensar o espaço como 

uma relação de conteúdo e continente, por exemplo, não esgota aquilo que o espaço é. 

Mas não precisamos descartar a utilidade dessa conceituação, pois uma série de 

metáforas literárias de toda a espécie, centradas na casa, nos armários ou nas gavetas, 

como observa Bachelard (2012), por exemplo, dizem respeito a essa relação. Pensando 

na nossa própria experiência cotidiana, vivemos em habitações, afinal de contas, e todos 

os dias relacionamos o chão no qual pisamos com os limites do céu que nos envolve. De 

igual maneira, pensar o espaço enquanto uma criação originada a partir de uma relação 

entre objetos, ou como uma ferramenta de organização de uma experiência, engloba 
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outras formas de compreender a complexidade do tema. Os objetos no espaço, os seus 

movimentos, os personagens situados em planos espaciais, tudo isso, como vimos em 

todos os nossos exemplos, podem ser trabalhados poeticamente de maneira fecunda por 

poetas, ensaístas, dramaturgos, autores de ficção.  

É fundamental destacar o quanto viver o espaço implica em construir a nós 

mesmos e também construir um contexto no qual nos situamos. Não é preciso mais 

pensar o espaço apenas em termos abstratos ou infinitos, embora pensá-lo desta 

maneira possa ser útil para determinados modelos de explicação científica, ou também 

diga respeito a uma experiência de assombro individual com as dimensões do planeta ou 

do cosmos. Ora, vimos o quanto nossos próprios sentidos e nossas narrativas são 

fundadores do mundo e da experiência, mesmo se não se adequem às explicações de 

uma teoria ou das mais diversas ciências. A literatura, nesse caso, é o lugar por 

excelência no qual o espaço pode se revelar com toda a sua riqueza e especificidade, 

pois na voz e na letra se articulam, em constante diálogo, individualidade, cultura e 

circunstâncias sociais. Se para muitos teóricos é importante fazer uma diferença entre 

espaço e lugar, no qual o segundo conceito seria mais dialógico, relacional e qualitativo, 

podemos afirmar que o espaço literário é sempre um conjunto de Lugares fundados no 

trabalho com a linguagem. 

Uma das conclusões a que queríamos chegar, portanto, está relacionada à ideia 

de espaço não enquanto empobrecimento da experiência, ou como um mero caráter 

estático de receptor ou agente determinista, mas sim como um conjunto de processos e 

possibilidades dinâmicas. De acordo com Lefebvre, o espaço é produzido socialmente, 

mas também contém em si as possibilidades de produzir relações entre seres humanos 

e coisas. O espaço é o contexto no qual as relações e as experiências são possíveis; 

mas ele é sempre cultural, mesmo se não tiver sido tocado pela presença humana, pelo 

simples fato de que não existe espaço – visível, ou invisível, alcançável, ou não – imune 

a um olhar cheio de cultura e historicidade. 

Na discussão específica sobre a literatura, o que pudemos perceber? Novas 

concepções sobre a história e o homem foram criadas e ajudaram a criar novas 

expressões literárias; a história do espaço na literatura acompanha a história humana, 
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mas não pode ser reduzida a ela em uma relação especular. Como vimos, a literatura 

possui seu próprio desenvolvimento e deve ser entendida mediante diferentes 

abordagens e enfoques, para que possam ser evitadas interpretações redutoras sobre 

sua natureza. O caráter alegórico do espaço, portanto, se tornou menos importante com 

o desenvolvimento das literaturas na era moderna, contudo nada impede que na literatura 

contemporânea um escritor crie obras marcadas total ou parcialmente por espacialidades 

alegóricas. Além disso, certos tópicos espaciais constituídos em literaturas muito antigas, 

conforme apontam as pesquisas de Doody (1996), foram retomadas nas literaturas dos 

séculos XIX e XX. Partindo de Balzac, passando por Flaubert e chegando em Hatoum e 

Saer, pudemos perceber ecos, retomadas e reescrituras de motivos nascidos na 

Antiguidade, a partir dos mitos das mais diferentes religiões, ou em diálogo com culturais 

não ocidentais. Tais retomadas deixam marcas explícitas nas diferentes formas pelas 

quais o espaço surge nas obras analisadas ao longo da nossa pesquisa.  

Em termos de uma conceituação teórica sobre o espaço, percebemos que a 

conceituação de Osman Lins – o espaço é tudo aquilo que enquadra um personagem – 

deve ser ampliada: a categoria narrativa do espaço pode ser definida como o elemento 

da narrativa que cria contextualizações para todos os elementos que a constituem: 

tempo, narrador, personagens. Além disso, o espaço narrativo engendra por si só 

importantes metáforas para a narrativa. Resgatemos a citação de Barbieri (2009, p.105): 

no espaço “se cruzam o imaginário, a história, a subjetividade e a interpretação”. 

Diferentes funções podem ser citadas: contextualizar, antecipar, ou comentar episódios 

da própria narrativa; criar ou negar a historicidade de uma narrativa; influenciar 

personagens e ser influenciado por eles; conectar uma narrativa com narrativas míticas 

ou de outras culturas; ser direta ou indiretamente um personagem – o cortiço em O 

cortiço, um planeta vivo no romance de ficção científica Solaris, de Stanislaw Lem, o mar 

em Moby Dick, entre tantos outros exemplos  -; articular questões políticas, ideológicas, 

metaficcionais, filosóficas; trazer poeticidade a uma narrativa, ou drenar a poeticidade da 

mesma… Os exemplos podem seguir.  

Na fase inicial do nosso trabalho, sentimos a crescente inquietação em articular 

nossas pesquisas preliminares sobre o espaço a uma análise comparada entre as obras 
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de Hatoum e Saer. Não obstante suas obras serem bastante diferentes entre si, faltava 

encontrar uma indagação em comum em relação aos dois escritores, e ela surgiu a partir 

da seguinte consideração: tanto Milton Hatoum, quanto Juan José Saer, criam em suas 

obras um senso de lugar. Suas geografias literárias partem de leituras críticas de 

diferentes tradições literárias, do Boom e também das ideologias regionalistas, a fim de 

fundar e ou reafirmar um espaço literário próprio, calcado em geografias consideradas 

periféricas em relação aos seus próprios países de nascimento. O Norte do país, em 

especial a região amazônica, e a província de Santa Fé, em especial a região cujo centro 

é a cidade de Santa Fé, são facilmente reconhecíveis e localizáveis nas obras dos dois 

escritores, contudo reiteramos a hipótese de que a criação desse senso de lugar está 

muito distante de um projeto regionalista. Apesar da aproximação entre os dois escritores, 

uma indagação surgiu: por que suas obras trilham caminhos tão diferentes? Uma análise 

comparativa cujo norte fosse o espaço poderia nos ajudar a formular algumas hipóteses 

de leitura? Assim, chegamos à conclusão de que, não obstante Saer e Hatoum 

compartilhem entre si o interesse em fundar uma geografia literária relacionada aos seus 

lugares de nascimento e formação, seus projetos literários estabelecem diferentes 

prioridades. O espaço tanto se amolda a cada projeto, quanto o define, contudo se revela 

fundamental para entender quais caminhos foram percorridos pelos autores estudados. 

No caso de Milton Hatoum, qual espaço poderia definir sua obra, de modo geral? 

Ao escrevermos sobre Cinzas do Norte e seus demais livros, propusemos a ideia da 

ruína. De fato, há um compromisso muito importante com a história e com pensar os 

efeitos corrosivos do tempo em seus livros. História e tempo revelam sua face dolorosa 

no espaço. Daí, a centralidade da metáfora das casas e das cidades degradadas, por 

exemplo. Enfatizar a ruína não significa subestimar outras expressões do espaço em sua 

obra – a porosidade das fronteiras, o rio enquanto metáfora também do tempo -, mas sim 

tentar formular a imagem de um compromisso político que nos parece englobar seu 

projeto literário como um todo. Há na obra de Hatoum a construção de um painel do 

desenvolvimento político do Brasil e isto é feito mediante uma consideração de momentos 

da nossa história ao longo do século XX, principalmente. Não se trata de panfletarismo, 

mas de uma postura crítica e atenta às contradições históricas que formaram e continuam 
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formando o Brasil. Afirmar isso, contudo, não significa considerar a obra de Hatoum 

“sociológica”.  

Muito pelo contrário, pudemos perceber que outras questões são importantes em 

sua obra: a reflexão sobre memória, linguagem, desejo, infância; falamos em Brasil, 

porém muitos dos seus personagens são imigrantes ou vivem uma identidade fluida, 

proveniente do encontro de diferentes culturas. Outros personagens, ainda, mesmo se 

nascidos no Brasil, como é o caso das populações indígenas, por exemplo, tensionam 

uma identidade padrão do que seria ser “brasileiro”. A obra de Hatoum une crítica política 

a um permanente estado de questionamento dos temas sobre os quais se debruça: daí 

retira sua força. Logo, o projeto apontado deve, de uma maneira ou de outra, prestar 

atenção à formação dos espaços sociais contidos em sua geografia literária, tornando-os 

reconhecíveis ao leitor tanto em sua visualidade, quanto em suas estruturas sócio-

políticas, o que não significa, porém, que na sua obra o espaço seja fotográfico, ou 

naturalista. No caso específico de Cinzas do Norte, pudemos averiguar o quanto discutir 

o espaço implicou também discutir uma linguagem que o representa; mesmo naqueles 

momentos de Relato de um certo Oriente nos quais concordamos com a fortuna crítica 

que aponta a presença de exotismos, há sempre mediação e por isso o ponto de partida 

exótico da representação nos parece tensionado.  

O caminho escolhido por Hatoum foi o de um realismo não prescritivo e que indaga 

as suas próprias representações. Em termos de referências, poderíamos apontar 

Euclides da Cunha como o autor não de um estilo a ecoar em sua obra, mas como um 

intelectual que estabelece imagens e tópicos sobre os impasses ainda hoje presentes 

para a região amazônica; já autores como Machado de Assis, Flaubert e Graciliano 

Ramos surgem como referências estilísticas claras, propondo também modelos 

narrativos e matrizes de personagens. A progressiva concisão de sua escrita se explica 

em termos da necessidade de afinar cada vez mais o aspecto político que julgamos 

identificável em sua obra? Podemos responder um “sim”, mas com ressalvas, pois a 

criação literária é composta de inúmeras variáveis que não podem ser reduzidas à nossa 

própria hipótese acerca do projeto hatouniano como um todo.  
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Juan José Saer, por outro lado, também cria narrativas quase todas de base 

realista, porém compartilha com Hatoum a natureza indagadora acerca da linguagem e 

a recusa pela busca de representações naturalistas ou que se impõem como a “verdade” 

e o “real”. No seu caso, a reflexão sobre linguagem, representação e experiência se 

realiza de maneira ainda mais intensa do que no caso de Hatoum, propiciando o 

surgimento de algumas obras marcadas por uma radicalidade experimental, como é o 

caso do próprio Nadie Nada Nunca. A imagem espacial esboçada para a sua obra e em 

particular em Nadie Nada Nunca é a do círculo e isso significa uma outra abordagem no 

tocante ao tempo e à história.  

Referências políticas e reflexões a respeito da produção social dos espaços 

santafesinos pontuam toda a obra saeriana. As ditaduras são o pano de fundo histórico 

tanto do seu romance, quanto de Cinzas do Norte. No entanto, o projeto literário do 

escritor argentino formula especulações a respeito da ideia de tempo presente e sobre a 

concretude do mundo físico. No caso do tempo, há na obra de Hatoum uma 

sucessividade e um compromisso com a história que se dá de maneira diversa de alguns 

dos livros de Saer. Em Cinzas do Norte, o andamento narrativo é composto por não ditos, 

segredos, sugestões e opacidades, mas seus episódios se encadeiam de uma maneira 

muito diferente da de Nadie Nada Nunca. Há, naquele romance, uma trajetória clara, que 

é a do espaço da casa: sua formação, opulência e queda. No caso de Saer, perguntar-

se sobre o presente e a concretude são tão ou mais importantes quanto dar conta da 

história, da memória e da política. Suas especulações não são um adorno retórico: elas 

são questões em si e se realizam com muita força através do espaço narrativo. Pensar o 

presente, como foi apontado, nos leva a espacializar a forma, rarefazer o tempo; 

perguntar sobre a concretude significa pensar a matéria dos corpos e dos espaços.  

Saer opta, em muitas de suas obras, por revelar a vida íntima dos seus 

personagens, ou pelo menos dar indícios dos impasses das suas experiências interiores. 

Não se trata exatamente de psicologismo – afirmar algo assim seria inadequado em uma 

obra como Nadie Nada Nunca –, mas sim de marcas mais intensas da subjetividade dos 

personagens no seu universo narrativo, se formos comparar com Hatoum. Retomando 

Lefebvre, seria possível dizer que enquanto no escritor amazonense há uma maior 
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visibilidade da trinca formada pelos conceitos de Spatial practice, Representation of 

Space e Spaces of representation, a obra de Saer enfatizaria a trinca composta pelo 

Perceived space, Conceived Space e Lived space. Não estamos, porém, “aplicando” a 

teoria de Lefebvre, criada para um propósito muito diferente do de uma análise literária. 

Pelo contrário, queremos somente formular uma constelação geral pertinente a cada 

autor e que nos ajude no trabalho comparativo. Dito isto, seria possível também afirmar 

o quanto a escrita dos espaços em Saer é mais “fenomenológica” do que a de Hatoum – 

colocamos as aspas, contudo, porque resistimos à ideia de estreitar em excesso os laços 

entre Saer e a filosofia, não obstante seus interesses pelas discussões filosóficas 

permearem sua ficção e seus ensaios.  

 Por isso, afirmamos que as questões propostas por Saer o levam a desproduzir 

os espaços sociais, porque só dessa forma é possível pensar experiência, linguagem, 

percepção, tempo presente e concretude do real nos termos que a próprio obra saeriana 

impôs a si mesma. Se compararmos, por exemplo, dois espaços compartilhados por 

Cinzas do Norte e Nadie Nada Nunca, os rios, poderemos perceber o quanto, em cada 

livro, representá-los diz respeito a diferentes questões propostas por seus autores. Vimos 

o quanto o rio no romance de Hatoum faz parte da construção de um senso de lugar e 

de uma vida cotidiana, assim como pode ser considerado uma metáfora do 

questionamento de fronteiras e alteridades artificiais. Além disso, o rio é importante para 

apontar como os personagens se relacionam com os espaços sociais onde vivem e com 

seus próprios destinos. Apontamos, por exemplo, o quão diferentes são os 

deslocamentos, seja nos rios, seja nas cidades, do personagem Matoso, se comparado 

com Mundo ou tio Ran. Em Nadie Nada Nunca, contudo, o rio é um problema de outra 

ordem. Vimos que ele se instaura enquanto um espaço social, do qual o romance não se 

furta a realizar uma série de articulações que, como Cinzas do Norte, igualmente buscam 

criar o sentido de lugar e um mapa de relações cotidianas. No entanto, o rio é 

constantemente fragmentado, desproduzido, e faz parte da série de indagações 

propostas pelo livro a respeito do problema das percepções e da concretude. Sua 

aparência, em muitos casos, é a de um mundo outro, alienígena, característica que está 

ausente de Cinzas do Norte. A relação entre o rio e os personagens do romance é, por 

isso, menos próxima do que no livro de Hatoum. 
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 É importante propor a pergunta sobre as mudanças em Saer. Por que, após Nadie 

Nada Nunca, há uma retomada e reelaboração de uma maior narratividade e linearidade? 

Sugerimos a hipótese de que seu projeto alcançou tamanha radicalidade que era 

necessário continuar suas indagações a partir de determinados ângulos. Neste sentido, 

chama atenção o quanto El entenado não apenas é um retorno ao narrar, mas estabelece 

uma guinada em direção a um passado muito mais distante do que a maior parte do que 

Saer tinha escrito até então. Por conseguinte, os espaços exibidos – a natureza, a Europa 

da época das Navegações – também se diferenciam de quase todos os espaços 

apresentados anteriormente em suas narrativas. Logo, a desprodução social do espaço 

continua, mas se alterna, como apontamos no caso de La ocasión ou La grande, com a 

procura de escrever espaços mais reconhecíveis. As mudanças políticas na Argentina a 

partir das décadas de 80 em diante, bem como a progressiva divulgação dos atos de 

terrorismo de Estado praticados pela ditadura também podem ter influenciado a maior 

visibilidade da crítica política e social em obras como Glosa, Lo imborrable e La grande, 

por exemplo. Além disso, apesar de sua postura de questionamento do mercado editorial, 

não descartamos o quanto sua crescente legitimação nesse mesmo mercado não poderia 

ter levado sua obra a se aproximar de uma maior fluidez narrativa. Não obstante ter 

havido uma diminuição do experimentalismo – mas não da busca por novas formas de 

expressão a cada novo livro - o estilo de Saer é marcadamente diferente do estilo de 

Milton Hatoum e sua escrita parece ter escolhido um caminho que passa não por 

Flaubert, mas por Faulkner, Joyce e o nouveau roman. Juan L. Ortiz é o seu precursor 

forte no sentido de definir uma tópica do litoral santafesino; e autores como Macedonio 

Fernández, Jorge Luis Borges, Antonio di Benedetto podem ser apontados como 

referências, como foi visto.  

Conjugando força poética, amplo fôlego narrativo e uma perspectiva crítica sobre 

representação, historicidade e ideologias, as obras de Milton Hatoum e Juan José Saer 

se consolidam enquanto referências da ficção contemporânea produzida a partir de seus 

dois países de origem. Esperamos que a presente pesquisa possa contribuir não apenas 

para a consolidação da reflexão acerca do espaço nos estudos literários, mas 

principalmente para o debate crítico a respeito de dois autores cujo trabalho é complexo 

e instigante. 
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