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“A memória é o essencial, posto que a literatura 

está feita de sonhos e os sonhos se fazem 

combinando recordações. Essas recordações 

podem ser pessoais, podem ser lidas ou, talvez, 

possam ser herdadas como arquétipos. Em todo 

caso, a memória é necessária como ponto de 

partida e, então, vêm as modificações”. 

 

     (BORGES, 1987a, p. 94-95) 



 

RESUMO 

 

Este estudo consiste em uma análise da representação dos itinerários da memória, a partir de 

uma leitura da obra Borges oral (2008), que é um aspecto relevante e recorrente na escrita 

borgeana. A análise se desenvolve através da perspectiva de que a obra literária borgeana se 

apoia em cinco aulas com os temas: O livro, A imortalidade, Emanuel Swedenborg, O conto 

policial e O tempo. É importante ressaltar que os temas mencionados estão entrelaçados com 

os percursos da memória, os quais são elementos fundamentais e presentes na escrita de Jorge 

Luis Borges, que contribuiu de forma positiva para construção da História da Literatura 

Hispano-Americana. Em vista disso, a obra em questão retrata uma visão pessoal do autor já 

mencionado, apoiado em teorias e pensamentos filosóficos que contribuem para a formação 

do senso crítico nos leitores e nos professores. Neste sentido, a construção desta monografia 

de caráter qualitativa e explicativa baseada em um levantamento bibliográfico e documental 

para evidenciar os aspectos já apontados. A discussão sobre a importância de Borges no 

cenário literário está baseada na teoria de Fonseca (1987), Jozef (1982), Yácubsohn (1980) 

entre outros, enquanto as cinco visões pessoais do autor argentino estão sustentadas em 

Borges (2008), Krug (2015) e Lima e Costa (2016). O estudo da representação dos itinerários 

da memória na obra borgeana, por sua vez, fundamenta-se na teoria apresentada por Atkinson 

et al. (1995), Barreiros (2015), Borges (2008), Le Goff (1996), Nora (1993), Pinto (1998) 

entre outros. Dessa forma, compreende-se que esse estudo proporciona diversos caminhos 

interpretativos da memória que nos constrói e nos forma enquanto seres humanos e é de 

grande relevância para o desenvolvimento dos leitores críticos literários e para a formação de 

um futuro leitor. 

 

Palavras-chave: Jorge Luis Borges. Borges oral. Memória. 

 

  



 

RESUMEN 

 

Este estudio consiste en un análisis de la representación de los itinerarios de la memoria, a 

partir de la lectura de la obra Borges oral (2008), que es un aspecto relevante y recurrente en 

la escrita borgeana. El análisis se desarrolla a través de la perspectiva de que la obra literaria 

borgeana se apoya en cinco clases con los temas: El libro, La inmortalidad, Emanuel 

Swedenborg, El cuento policial y El tiempo. Es importante resaltar, que los temas 

mencionados están entrelazados con la memoria, la cual es un elemento fundamental y 

presente en la escrita de Jorge Luis Borges, que contribuyó de forma positiva en la 

construcción de la Historia de la Literatura Hispanoamericana. En vista de ello, la obra en 

cuestión retrata una visión personal del autor ya mencionado, fundamentado en teorías y 

pensamientos filosóficos que ayudan en la formación del sentido crítico de los lectores y de 

los profesores. En este sentido, la construcción de esta monografía de carácter  cualitativa y 

explicativa basada en una revisión bibliográfica y documental para analizar los aspectos ya 

señalados. La discusión sobre la importancia de Borges en el escenario literario está basada en 

la teoría de Fonseca (1987), Jozef (1982), Yácubsohn (1980) entre otros, mientras que las 

cinco visiones personales del autor argentino están sustentadas en Borges (2008), Krug (2015) 

e Lima e Costa (2016). El estudio de la representación de los itinerarios de la memoria en la 

obra borgeana se fundamenta en la teoría presentada por Atkinson et al. (1995), Barreiros 

(2015), Borges (2008), Le Goff (1996), Nora (1993), Pinto (1998) entre otros. De esta forma, 

se entiende que este estudio proporciona diversos caminos representativos de la memoria que 

nos construye y nos forma como seres humanos, siendo de gran importancia para aquellos 

lectores críticos literarios y para la formación de un futuro lector. 

 

Palabras-clave: Jorge Luis Borges. Borges oral. Memoria.  
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1 O ABRIR DAS CORTINAS BORGEANAS 

 

A presente monografia apresenta uma discussão sobre a importância da representação 

dos itinerários da memória presente na obra Borges oral (2008) e o vínculo com os cinco 

capítulos presentes na mesma obra.  Inicialmente, Borges (2008) evidencia o primeiro tema, 

O livro – como um instrumento íntimo e indispensável, o segundo tema, A imortalidade que é 

retratada de maneira crítica e o autor apresenta alguns questionamentos acerca da temática. 

Ele ainda menciona o terceiro tema, Emanuel Swedenborg – considerado um visionário que 

escreveu sobre as escolhas dos mortos; o quarto tema, O conto policial – legado de Edgar 

Allan Poe e o quinto e último tema, O tempo – que para Jorge Luis Borges é um problema 

essencial da metafísica. Vale salientar, que esses tópicos foram citados por Jorge Luis Borges 

quando ministrou algumas aulas na Universidade de Belgrano (Buenos Aires). Por isso, é 

significativo relacionar as cinco visões pessoais com o percurso da memória enquanto um 

elemento imprescindível para constituição desse estudo. Dessa maneira, é evidente que os 

temas mencionados contribuíram positivamente para a disseminação das obras borgeanas e é 

fundamental para a formação dos leitores críticos em geral. 

É importante ressaltar que o escritor argentino ao escrever suas obras literárias se 

baseava nas teorias de diversos teóricos e filósofos, entretanto, nota-se que nas suas criações 

há uma predominância dos itinerários da memória, principalmente na obra Borges oral, que é 

uma criação com assuntos relevantes e pertinentes para os diversos tipos de leitores. Em 

função disso, o poeta argentino ao explanar suas críticas literárias na obra já mencionada se 

deleita nas interfaces da memória subjetiva, objetiva, social, histórica, individual, coletiva e 

outras. Essa investigação propõe-se também a enfatizar a representação dos caminhos que a 

memória nos leva e nos transporta para outras dimensões como, por exemplo, a memória 

objetiva e a memória subjetiva, as quais são responsáveis pelo desenvolvimento dos seres 

humanos e contribuem para o processo de construção de uma sociedade. Borges se propõe a 

retratar a memória em sua criação Borges oral de maneira gradativa, apresentando teorias e 

informações que nos remetem aos trajetos das lembranças pessoais, das recordações 

transmitidas pelas gerações passadas e dos conhecimentos históricos. A memória é uma 

temática de grande importância e fundamental para a edificação das criações literárias do 

escritor Jorge Luis Borges. Desse modo, é necessário discutir o seguinte problema: de que 

maneira a representação dos itinerários da memória são retratados na obra Borges oral 

(2008)?  
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O interesse por esse tema surgiu da necessidade de aprofundar o estudo da memória na 

escrita borgeana, principalmente na obra já citada, que é considerada uma produção crítica 

literária de grande relevância para o desenvolvimento de um olhar minucioso voltado para o 

campo da Literatura. Justifica-se a importância do presente trabalho como contribuição para 

estimular o imaginário do leitor em relação às reflexões sobre os percursos da memória e para 

a formação do senso crítico literário. Por esse motivo, é oportuno destacar que o escritor 

argentino possui um estilo literário singular, dotado de uma maestria, com uma grande 

capacidade de escrever ficções com características realistas, autobiográficas, subjetivas e 

possuía a vocação de interpretar diversas temáticas e algumas reflexões filosóficas. Apesar de 

o autor já mencionado nunca ter ganhado o prêmio Nobel, ele foi ovacionado por alguns 

leitores e criticado por alguns escritores do meio literário.  

Portanto, este trabalho se deu através de uma revisão bibliográfica e documental, 

baseada por meio de uma investigação de natureza exploratória com a metodologia de caráter 

qualitativo no campo da Literatura Estrangeira Moderna. O delineamento adotado para análise 

dos dados foi através de livros, artigos científicos, revista acadêmica, teses, dissertação, 

monografia e endereços eletrônicos, mediante a uma leitura analítica e interpretativa do 

corpus de pesquisa Borges oral (2008) e um levantamento de informações a respeito do 

estudo da representação dos itinerários da memória presente na obra borgeana.  

A monografia intitulada Um estudo da representação dos itinerários da memória na 

obra Borges oral, está dividida em quatro seções, sendo que a primeira seção nomeada O 

abrir das cortinas borgeanas, que contextualiza a temática do trabalho, o problema, os 

objetivos, a justificativa e a metodologia.  Na segunda seção, Jorge Luis Borges em cena, 

possui duas subseções, A importância de Jorge Luis Borges no cenário literário, que tem 

como finalidade difundir a vida e as obras de Borges e As cinco visões pessoais de Jorge Luis 

Borges apoiadas em Borges (2008), Fonseca (1987), Jozef (1982), Yácubsohn (1980) entre 

outros. Na terceira seção, denominada Os itinerários da memória na obra Borges oral, que 

consiste em reflexionar, comparar e argumentar sobre os percursos da memória retratados na 

escrita borgeana, com as contribuições dos pressupostos teóricos retratados por Atkinson et al. 

(1995), Barreiros (2015), Borges (1969), Borges (1987), Borges (1998), Borges (2008), Edson 

Silva (2016), Le Goff (1996), Monegal (1980), Nora (1993), Pinto (1998) entre outros. Na 

quarta e última seção, O fechar das cortinas borgeanas, que se refere à conclusão das 

discussões feitas no decorrer da pesquisa e por fim, apresentam-se as referências consultadas 

para a interpretação e a concretização do trabalho. 
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2. JORGE LUIS BORGES EM CENA 

2.1 A IMPORTÂNCIA DE JORGE LUIS BORGES NO CENÁRIO LITERÁRIO 

 

 O escritor Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo foi considerado um dos 

autores mais representativos do grupo poético da Vanguarda na Argentina. Segundo 

Yácubsohn (1980), Jorge Luis Borges nasceu em 24 de agosto de 1899 na cidade de Buenos 

Aires na Argentina. O poeta tinha como base familiar o pai Jorge Guillermo Borges, a mãe 

Leonor Acevedo Haedo e a irmã mais nova Norah, que foram fundamentais para o 

crescimento pessoal e literário do escritor argentino. Borges começou a escrever seu primeiro 

conto com seis anos e sempre demonstrou interesse pelas Letras e pelo mundo literário. Desde 

menino já revelava talento e tinha vocação para ser escritor, e assim se tornou um dos grandes 

escritores universais:  

 

Borges, de fato, sempre se sentiu bem mais um leitor do que um escritor. E sua 

literatura, desde o início, foi arquitetada a partir de outras: desenvolve contos que 

não raro se referem a livros de diversas épocas e literaturas, metade reais e metade 

imaginários. Cita, de livros que realmente existem, páginas que não constam deles, 

modifica a história de personagens reais e escreve críticas de obras que nunca 

existiram, desenvolvendo uma técnica que ele próprio definiu como sendo de 

“atribuições errôneas e anacronismos deliberados”. (FONSECA, 1987, p. 41, grifo 

do autor).   

 

Segundo Yácubsohn (1980), em 1914 o poeta argentino viajou para a Europa, 

especificamente para a cidade de Genebra, onde ele inicia seus estudos com a Língua Alemã, 

a qual o possibilitou a compreensão das obras dos grandes autores da época como, por 

exemplo, Schopenhauer, Gustav Meyrink, os poetas expressionistas alemães e outros. É 

importante ressaltar, que esses autores mencionados e outros filósofos influenciaram 

diretamente a escrita, as ideias e a estética de Borges, e contribuiu positivamente para 

desenvolvimento de suas produções críticas literárias. De acordo com Fonseca (1987), Borges 

foi um dos autores que mais influenciou a Literatura Européia, principalmente a Literatura 

Francesa e a Literatura Americana, além de deixar sucessores, como, por exemplo, Alejo 

Carpentier, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, 

Ruan Rulfo, Julio Cortázar (discípulo de Borges) e muitos outros autores. É relevante 

mencionar, que o escritor argentino perdeu parte de sua visão no período de sua infância 

devido alguns fatores genéticos herdados do seu pai. A investigadora afirma:  

 

O escritor argentino foi um mito em vida, transformando-se a si mesmo num 

símbolo da própria literatura. Definia-se vaidosamente como uma espécie de 
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Homero, para depois, num repente de cético humor – referindo-se à sua cegueira que 

o acompanhava há vinte anos, mas da qual nunca se lamentou ou permitiu que 

despertasse compadecimentos -, perguntar: “E o que pode fazer um cego senão 

escrever?” Para ele, esta não era a infelicidade maior, mas sim um “entre os muitos e 

tão estranhos instrumentos com que o destino ou o acaso nos brinda”. (FONSECA, 

1987, p. 35)   

 

É imprescindível ressaltar, que apesar de toda dificuldade que o autor Borges vivia por 

causa da deficiência visual, ele sempre olhava o lado positivo e o lado poético da vida, sem se 

deixar abater com as impossibilidades diárias. Apesar da cegueira, o escritor argentino 

escreveu muitas obras literárias, que nem mesmo a dificuldade visual foi capaz de impedir a 

sua magnitude e o avanço de suas criações. Fonseca (1987) relata que para Jorge Luís Borges, 

a degradação, a infelicidade e as contradições, que são coisas que nos foram dadas para serem 

transfigurados para que se tornem coisas eternas ou em vias de eternidades. Dessa forma, se 

entende que apesar das adversidades presentes no nosso caminho, devemos enfrentar e 

converter em facilidade e em oportunidade, assim como fez o poeta portenho.    

Yácubsohn (1980) menciona que entre 1919 a 1921 o escritor argentino vai para a 

Espanha e se vincula com a vanguarda literária e publica a revista Ultra com outros autores 

que passaram a ser conhecidos como os “ultraístas”, mas esse movimento teve uma breve 

duração na Espanha. Borges percorre alguns países europeus e depois regressa para sua 

cidade natal e se insere em um grupo conhecido como “grupo Florida” que promoveu a 

difusão do movimento de Vanguarda, conhecida também como a Vanguarda Artística na 

cidade de Buenos Aires, que foi considerada a capital do cosmopolitismo, acima de tudo 

porque a cidade habitava um dos seus representantes supremos: o portenho Jorge Luis Borges. 

De acordo com Jozef (1982) a geração da Vanguarda na Argentina surge por volta de 

1920 – 1924, nos periódicos conhecidos como Martín Fierro e Claridad, que surgiram em 

oposição ao rubendarismo e seus imitadores, com a intenção de retratar o cosmopolitismo, 

com ajuda de Borges, que buscou ampliar seus estudos em diversas temáticas, intensificando 

a metaforização aprendida na Europa e compartilhando seus conhecimentos adquiridos, 

através de suas produções literárias com as recorrentes ideias: o livro, a imortalidade, o 

tempo, o conto policial, Emanuel Swedenborg, o labirinto, o jogo ficcional, o jogo de 

palavras, o infinito, a memória, o destino, o místico, a presença de figuras masculinas, relatos 

autobiógrafos e outras. Todas essas temáticas borgeanas foram fundamentadas nas teorias e 

nos ideais filosóficos, que exerceram um papel essencial em suas criações. A investigadora 

Fonseca, em seu livro O pensamento vivo de Jorge Luis Borges, relata sobre os diversos 

gêneros literários, que fizeram parte da vida do escritor argentino e afirma o seguinte: 
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Borges experimentou vários gêneros literários. Ensaio, poesia, conto, roteiro. Seus 

trabalhos em prosa e verso, aparentemente fáceis de ler, são extraordinariamente 

complexos. Neles impera, invariavelmente, uma alta erudição, que se estabelece 

através de temas metafísicos, como o tempo e sua negação, a irrealidade do real, os 

sonhos e pesadelos. (FONSECA, 1987, p. 37)   

 

Segundo Fonseca (1987), as obras literárias de Jorge Luis Borges têm como 

protagonista principal a própria Literatura e sofreram influências do movimento cosmopolita 

cultural, ele ainda consegue ser ao mesmo tempo argentino e universal, ultrapassando 

barreiras e fronteiras. A estudiosa ainda menciona que o autor Borges era considerado um 

viajante cosmopolita e antinacionalista, cuja única pátria foi a Literatura, independente de 

nacionalidades, ele retratava uma pluralidade de significados nas suas composições literárias e 

tinha uma preocupação com o conteúdo, a forma, com a psicologia dos seus personagens, os 

aspectos artísticos, estéticos, citadino e com os expoentes do realismo fantástico do 

movimento hispano-americano. De maneira significativa, a autora Jozef (1982) faz uma 

reflexão acerca dessa pluralidade do autor supracitado: 

 

Jorge Luis Borges (1899) – É ao mesmo tempo intelectualista, humanista (no 

sentido original do termo), por sua vasta cultura, conhecimento das línguas latinas, 

inglesa, alemã e respectivas literaturas, impregnado de clássicos espanhóis e 

argentinos, de fontes surpreendentes, moderno e clássico ao mesmo tempo; 

Schopenhauer, De Quincey, Stevenson, Mauthner, Shaw, Chesterton, Léon Bloy são 

os autores que, segundo sua própria confissão, relê continuamente. Sua obra é fruto 

dessa formação. (JOZEF, 1982, p. 199) 

 

É significativo salientar que as obras do escritor Borges possuem um caráter crítico, 

descritivo, labiríntico, que exige um leitor com olhar crítico literário para entender a relação 

do jogo ficcional, pois em algumas produções literárias o poeta argentino joga com as 

palavras e não sabemos até que ponto as narrativas são autobiográficas ou imaginárias. Existe 

um planejamento na escrita borgeana, que é construída para suscitar os leitores da Literatura 

Latino-Americana e nos convocam a reorganizar nossas bases e nossas ideias. A escrita 

contemporânea de Borges instigou muitos poetas da época e continua motivando muitas 

pessoas até os dias atuais. Em conformidade com Yácubsohn (1980) em relação à totalidade 

das narrativas de Borges, se pode afirmar que ele é um dos escritores do idioma espanhol que 

possui um alto nível de criação e com uma originalidade que transcendeu no âmbito nacional 

e internacional no panorama universal das letras.   

De acordo com Fonseca (1987), o poeta portenho decide não voltar para seu país de 

origem, pois queria morrer em Genebra, já que a seu ver é o lugar mais lindo do mundo e que 

o acolheu durante um grande período de sua vida e onde viveu momentos felizes, vivenciou 
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experiências inesquecíveis e produziu até o último momento de sua vida. A investigadora 

ainda menciona que o falecimento de Borges foi no dia 14 de junho de 1986 em Genebra e 

houve algumas manifestações de pêsames por parte de várias pessoas em distintos países e 

algumas reivindicações dos intelectuais argentinos, que solicitaram da justiça a transferência 

do corpo do escritor Borges para Argentina, para que fosse enterrado em seu país de origem, 

mas a vontade do escritor argentino era de ser enterrado no Cemitério de Saint George na 

cidade de Genebra e assim foi respeitado o seu último desejo.  

É importante ressaltar que atualmente, existe a Fundação Internacional Jorge Luis 

Borges, criada por María Kodama, que foi a segunda esposa do escritor argentino e atual 

presidente da fundação, a qual fica localizada na Capital Federal da Argentina. Segundo 

Kodama (2019), a fundação surgiu em 24 de agosto de 1988 com o objetivo de ordenar e 

catalogar todos os arquivos relacionados com a vida pessoal de Borges, objetos e presentes 

recebidos por seguidores de vários países.  A fundação tem como propósito tornar público às 

múltiplas facetas de Jorge Luis Borges, que era escritor, poeta, ensaísta, tradutor e crítico 

literário. Outra finalidade da fundação é a promoção de conferências, exposições, seminários 

e debates sobre as obras borgeanas e sua trajetória literária, com o intuito de proporcionar um 

intercâmbio cultural, histórico e memorial entre as pessoas de distintos países. Atualmente, o 

espaço que funciona a fundação era a casa que Borges viveu com seus familiares uma parte de 

sua vida, vejamos abaixo:   

 

Figura 1 - Entrada da Fundação Internacional Jorge Luis Borges

 
Fonte: Fundación Internacional Jorge Luis Borges, 2019. 

 

É importante destacar que dentro da fundação existe também o Museu Borges, o qual 

possui um rico acervo de documentos, fotografias, quadros, talismãs, prêmios, manuscritos, 

jornais, livros, objetos pessoais, a biblioteca pessoal do poeta entre outros. Dessa maneira, 

podemos compreender que o papel da fundação é a promoção da difusão das obras borgeanas 

e da carreira literária universal de Borges. 
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2.2 AS CINCO VISÕES PESSOAIS DE JORGE LUIS BORGES 

 

O livro Borges oral (2008) exposto abaixo na figura dois é fruto de uma conferência, 

realizada na Universidade de Belgrano (Buenos Aires, Argentina) no ano de 1978, ministrada 

por Jorge Luis Borges para os estudantes e professores. A força principal da narrativa são as 

cinco aulas: O livro, A imortalidade, Emanuel Swedenborg, O conto policial e O tempo, as 

quais foram proporcionadas de forma resumida e fragmentada, consideravelmente essenciais 

para o cenário literário contemporâneo e com o destino à edificação dos itinerários da 

memória evidenciados na obra já referenciada: 

 

Figura 2 - Capa e a parte de trás da obra Borges oral (2008). 

 
Fonte: Alianza Editorial, 2019. 

 

Podemos notar que a composição da obra apresenta alguns aspectos como, por 

exemplo, a utilização de uma linguagem formal, culta e com algumas particularidades 

filosóficas e labirínticas.  Neste sentido, essas características exigem um estudo aprofundado 

sobre as temáticas apresentadas por Borges. Logo, se faz necessário explorar e argumentar os 

cincos elementos que compõem a narrativa crítica borgeana e traçar o processo memorável, 

histórico e social, que constitui a humanidade.   
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2.2.1 O livro 

 

A obra Borges Oral, como o próprio título sugere, é constituída por um reduzido 

grupo de palestras proferidas por seu autor, Jorge Luís Borges, sobre temas caros ao seu 

imaginário de homem de amplo espectro de leituras.  A primeira dentre estas denominadas 

visões pessoais é intitulada O livro. Borges retrata a importância de uma obra impressa no 

processo de constituição de nossas memórias e de nossa História enquanto indivíduos e 

enquanto humanidade. O escritor argentino faz notar também que, ao longo dos séculos, o 

livro se tornou um instrumento indispensável para os seres humanos, pois até os dias atuais 

vêm conquistando os espaços na nossa sociedade. Para Borges (2008), a Biblioteca de 

Alexandria, fundada pelo rei da Macedônia Alexandre Magno é considerada a memória da 

humanidade, assim como o livro, que é um dispositivo que nos permite imaginar, recordar o 

passado, sonhar, compartilhar alguns conhecimentos e outros. Ainda segundo o mesmo autor, 

o livro é um mecanismo espetacular que tem a função de ampliar nossas memórias e nossas 

imaginações de modo a considerá-lo uma extensão do corpo do homem. 

  Ainda segundo Borges (2008), os mais antigos não seguiam os livros, porque para eles 

o livro era considerado um sucessor da palavra oral. É importante destacar a importância das 

tradições vivas, que eram transmitidas através de relatos. Logo, Lima e Costa (2016) 

mencionam as contribuições dos contadores de histórias da África: os Griôs, que possuem a 

tradição da oralidade por meio dos contos, estórias, mitos e lendas, com a finalidade de 

compartilhar as doutrinas, as características predominantes e a cultura do seu povo. Contudo, 

podemos notar que essas tradições orais se assemelham com a prática de Pitágoras. A leitura é 

de grande importância para o processo de aprendizagem dos seres humanos e contribui de 

forma positiva para a formação dos leitores. Conforme Krug (2015), o leitor deverá ser capaz 

de compreender e coletar das leituras diferentes significações ao interpretar o universo escrito, 

incluindo-se em um contexto reflexivo em que as vivências diferentes do autor e do leitor se 

cruzem e se entrelacem no mundo literário.  

É importante ressaltar que a leitura contribui para o nosso amadurecimento intelectual, 

além disso, pode proporcionar habilidades para se escrever bem um texto ou narrar um texto 

de sua autoria, como foi o caso de Borges, que devido à deficiência visual, optou por contar 

os fatos de forma oral. Dessa maneira, o poeta argentino encontrava nos livros uma 

verossimilhança que é transmitida para nós, através de suas palestras e suas obras literárias, 

que jamais serão esquecidas e extintas, porque a leitura de um livro é uma forma de eternizar 

nossas histórias e nossas memórias, que é um elemento essencial para nossa existência e 
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conhecer um pouco mais sobre o universo instigante de Jorge Luis Borges através da temática 

O livro que nos proporciona um encontro com o passado, presente e o futuro.    

 

2.2.2 A imortalidade 

 

 A segunda dentre estas denominadas visões pessoais é intitulada A imortalidade. É um 

tema de significância para o desenvolvimento pessoal do escritor argentino. Para Borges 

(2008), o filósofo e psicólogo William James retratou o problema da imortalidade pessoal, 

que é considerado por James como o problema menor e secundário para a filosofia. O 

pesquisador ainda declara que depois de sua morte, ele não quer continuar sendo Jorge Luís 

Borges e pretende ter uma morte total do seu corpo e de sua alma. Porém, ressalta a relevância 

da imortalidade pessoal da alma, que conserva a memória daquilo que viveu no mundo. 

Borges (2008) menciona que existem duas substâncias essenciais: a alma e o corpo, e destaca 

o ponto de vista de Sócrates, aonde a alma pode viver melhor sem o corpo, ou seja, a alma 

estará liberta e poderá dedicar-se a pensar e o corpo não será necessário.  

Um traço interessante na obra borgeana é referente à imortalidade pessoal baseado na 

argumentação de Fechner, que apresenta o homem como um ser provido de uma série de 

anseios, de apetites, de esperanças, de conjecturas que não correspondem à duração de sua 

vida e nada disso precisamos para uma vida puramente mortal. Outro argumento interessante 

mencionado por Borges (2008) é a respeito da teoria de Santo Tomás de Aquino, considerado 

pelo autor o mestre máximo, que acreditava que a mente espontaneamente deseja ser eterna, 

ser para sempre, mas atualmente existem mentes que desejam parar ou dormir como, por 

exemplo, os casos de suicidas que optam por outra forma de morte. Em conformidade com o 

poeta argentino, somos munidos de anseios, entre eles o da vida e de permanecer eterno, mas 

todas essas coisas podem ser alcançadas sem imortalidade pessoal. À vista disso, Borges 

afirma: 

Tenemos muchos anhelos, entre ellos el de la vida, el de ser para siempre, pero 

también el de cesar, además del temor y su reverso: la esperanza. Todas esas cosas 

pueden cumplirse sin inmortalidad personal, no precisamos de ella. Yo, 

personalmente, no la deseo y le temo; para mí sería espantoso saber que voy a 

continuar, sería espantoso pensar que voy a seguir siendo Borges. Estoy harto de mí 

mismo, de mi nombre y de mi fama y quiero liberarme de todo eso. (BORGES, 

2008, p. 32) 1 

 
1 Traduzindo: “Temos muitos anseios, entre eles o da vida, o de ser para sempre, mas também o de acabar, além 

do temor e seu reverso: a esperança. Todas essas coisas podem ser obtidas sem imortalidade pessoal, não 

precisamos dela. Eu, pessoalmente, não a desejo e a temo. Para mim seria incrível saber que vou permanecer, 

seria espantoso pensar que vou continuar sendo Borges. Estou farto de mim mesmo, do meu nome e de minha 

fama. Quero liberta-me de tudo isso”. 
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Dessa maneira, entende-se que Borges queria se libertar de tudo que o encarcerava a 

imortalidade pessoal e temia a simples ideia de permanecer imortal, pois estava farto de sua 

vida, de seu nome e a fama que o precedia. É importante salientar que a temática imortalidade 

é de grande significância para o escritor argentino e foi fonte de inspiração para diversas 

criações literárias.  

 

2.2.3 Emanuel Swedenborg 

 

 A terceira dentre estas denominadas visões pessoais é intitulada Emanuel 

Swedenborg. O poeta argentino busca demonstrar a trajetória de vida de Emanuel 

Swedenborg e sua relevância para a História. Segundo Borges (2008), o visionário 

Swedenborg foi súdito de Carlos XII e acreditava que quando as pessoas morrem, elas não se 

dão conta de haver morrido e vão para outro mundo concreto, cheio de cores, formas e 

sensações muito mais intensas. O escritor ainda menciona que Swedenborg aprofundou seus 

estudos sobre a doutrina do livre-arbítrio, as forças angelicais e as forças infernais, em outras 

palavras, os anjos são indivíduos que alcançaram a condição angelical e os demônios são 

indivíduos que alcançaram a condição demoníaca e os habitantes do céu e do inferno são 

compostos por indivíduos. 

 De acordo com Borges (2008), o mais complicado da doutrina de Swedenborg era 

manter o equilíbrio entre forças demoníacas e as forças angelicais para que o mundo exista e 

nesse equilíbrio necessita do controle de Deus para comandar e organizar essas forças. É 

pertinente salientar que Borges sofreu influências do visionário sueco, o qual acreditava na 

salvação através do caráter ético, intelectual, por meio da inteligência, por meio do trabalho e 

através da arte, ou melhor, se o indivíduo for justo, ele será salvo. Para Borges (2008), 

Emanuel Swedenborg era minucioso, dogmático, gostava de repetir várias vezes as mesmas 

ideias e aprofundou seus estudos nos sistemas de correlações para encontrar suas doutrinas na 

Bíblia e conclui que tudo no mundo está baseado em correlações. Desse modo, compreende-

se que o visionário sueco é o pioneiro e explorador do outro mundo e tinha como 

embasamento teórico os estudos científicos, que contribuíram para o desenvolvimento de seus 

ensinamentos, doutrinas e para sua preparação divina. Ele ainda relata que o ser humano é 

constituído de letras e símbolos registrados em um texto divino e para ser salvo necessita de 

uma vida de bondade, virtude, justiça e através da inteligência. 
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2.2.4 O conto policial 

 

A quarta dentre estas denominadas visões pessoais é intitulada O conto policial. O 

investigador argentino busca retratar o conto policial lado a lado com o criador do gênero, que 

é Edgar Allan Poe. Segundo Borges (2008), para entender este gênero em questão, se faz 

necessário aprofundar o contexto geral das ideias e da vida de Poe, que foi um homem muito 

infeliz e predestinado à desgraça. É importante destacar  que a novela policial requer um leitor 

específico e que desenvolva um olhar crítico e de desconfiança para as ficções. O autor ainda 

aponta que Poe foi considerado um grande poeta romântico e um gênio, apesar de não 

escrever poesias, pois o que lhe agradava era escrever prosas. É imprescindível ressaltar, que 

Edgar Allan é um escritor de prestigio, teórico da arte, fez parte da eclosão e da evolução das 

Letras Norte-Americanas. Borges se inspirava e se baseava nas criações literárias de Poe para 

escrever algumas narrativas policiais com um gênero baseado no mundo simbólico. 

 Logo, Borges (2008) aponta algumas obras memoráveis de Poe e de grandes sucessos 

no campo da Literatura Norte-Americana como, por exemplo, o famoso poema O corvo, que 

foi ovacionado por uma parte do mundo e criticado por uma minoria, e o primeiro detective da 

história da Literatura chamado inicialmente Auguste Dupin e logo depois passou a ser 

chamado de Sherlock Holmes e mais tarde outros nomes sugiram. O autor ainda ressalta que o 

gênero policial possui características realistas, imaginárias, intelectuais e com um contraste de 

violência. Nesta perspectiva, Borges (2008) retrata muito bem a trajetória de vida de Poe de 

quem se origina o Simbolismo de Baudelaire, que foi um dos seus discípulos. É importante 

salientar que o poeta norte-americano ao criar o conto policial conquistou o cenário literário 

contemporâneo e o espaço ficcional com o seu gênero intelectual, o qual vem aderindo muitos 

seguidores nos dias atuais.  

 

2.2.5 O tempo 

 

A quinta e última dentre estas denominadas visões pessoais é intitulada O tempo. O 

autor Borges busca retratar a importância do tempo para nossas vidas. De acordo com Borges 

(2008), o tempo é a sucessão, visto que nossas consciências estão passando de um estado a 

outro e o tempo é um problema essencial, pelo motivo de não podermos desconsiderar a 

importância do tempo, nem colocá-lo à parte, pois o problema do tempo é que ele é fugidio, 

ou seja, o presente já é o passado. Logo, o autor ainda menciona o pensamento de Heráclito: 

“ninguém desce duas vezes ao mesmo rio”, que está relacionado com as águas do rio que 
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correm assim como o tempo, que já nos toca metafisicamente e com os seres humanos são 

flutuantes e se assemelham com o rio, em função disso podemos entender que o tempo e a 

memória estão relacionados com a essência do indivíduo, pois o poeta argentino acreditava 

que somos constituídos em boa parte de nossas memórias e de esquecimentos.  

É interessante destacar que o autor Borges (2008) apresenta alguns autores que 

retratam sobre o tempo como, por exemplo, Platão e sua teoria de que o tempo é a imagem 

móvel da eternidade, Plotino e sua teoria dos três tempos: presente atual, presente do passado, 

presente do futuro, Santo Agostinho e suas dúvidas sobre o tempo, William Blake e sua teoria 

de que o tempo é a dádiva da eternidade e os estudos de Schopenhauer, que diz respeito às 

divisões entre dias e noites. No entanto, o teórico relaciona o tempo e a eternidade, a qual é 

retratada pelo inglês William Blake como uma dádiva e que nos permite todas as experiências 

de modo sucessivo como, por exemplo, os dias, as noites, as horas, os minutos, as memórias, 

os esquecimentos, as sensações, o presente, o passado e o futuro pressentido ou um futuro 

temido. 

Desse modo, Borges (2008) declara que o presente está gradativamente se tornando 

passado que se transformará em futuro e presumia que o tempo era divido em duas teorias, a 

primeira é o tempo representado como um rio e a segunda pertence ao metafísico James 

Bradley, que seria o oposto da primeira teoria, aonde diz que o tempo corre do futuro para o 

presente. Sendo assim, Borges acreditava que os seres humanos poderiam escolher qualquer 

uma dessas teorias sobre o tempo, pois tinham o mesmo sentido. Portanto, se entende que o 

tempo é apresentado pelo escritor Jorge Luis Borges como o rio retratado por Heráclito e nós 

somos o próprio Heráclito, observando a mudança e o nosso reflexo nas águas. É importante 

salientar que o escritor aponta que morremos e nascemos a cada dia, ou seja, o ser humano 

está constantemente nascendo e morrendo, por isso que nós estamos em constantes mudanças 

e cercados de mistérios.     
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3 OS ITINERÁRIOS DA MEMÓRIA NA OBRA BORGES ORAL 

 

O contexto geral da obra Borges oral está relacionado com as cinco aulas memoráveis 

ministradas na Universidade de Belgrano na cidade de Buenos Aires, que abordaram os 

seguintes temas: O livro, A imortalidade, Emanuel Swedenborg, O conto policial e O tempo. 

Essas temáticas diversificadas estão relacionadas com a memória, que é entendida como a 

capacidade do indivíduo de adquirir o pensamento construtivo e desenvolver-se em diversas 

situações. Segundo Borges (1987b), os espectadores que assistiram às cinco palestras 

presenciaram a grande capacidade do escritor portenho em alcançar essa comunicação 

arrebatadora, o qual proporcionou aos espectadores a transmissão de pensamentos e 

sentimentos com as suas criações memoráveis. Vale evidenciar que a memória é o alicerce 

das nossas percepções, pensamentos, sentimentos, ideias e é um elemento fundamental para a 

construção da nossa identidade. 

Nesse estudo, podemos estabelecer um vínculo dos itinerários da memória com a obra 

Borges oral (2008), com o propósito de enfatizar a construção dos percursos da memória na 

escrita borgeana e promover a conservação dos resíduos do passado nas memórias dos 

leitores. É fundamental salientar, que o autor argentino retrata a importância da memória com 

uma visão voltada para o campo da subjetividade, histórico, social, e nos convida a atravessar 

o universo literário contemporâneo através das recordações que é o significante que determina 

e nos edificam enquanto seres humanos. Dessa maneira, se compreende que a memória tem 

um papel fundamental na vida do homem, principalmente no processo de leitura, 

aprendizagem e na comunicação do leitor. O pesquisador ainda retrata na sua obra já 

mencionada, os itinerários da memória de forma aleatória e subjetiva, sendo assim, para se 

entender a criação borgeana os leitores precisaram aprimorar o olhar crítico literário, ter o 

discernimento de identificar no texto os caminhos da memória, das recordações, dos sonhos e 

desenvolver um juízo de valor a partir das percepções abordadas no decorrer da obra.  

Nesta perspectiva, torna-se relevante observar que somos alicerçados e erguidos pelas 

nossas memórias, sejam elas individuais, coletivas, sociais, históricas e literárias. Para 

entendermos a representação dos itinerários da memória na escrita borgeana, se faz necessário 

compreender os trajetos da memória em alguns campos de atuações e os seus diferentes 

conceitos com base em alguns teóricos de diversas áreas como, por exemplo, Jacques Le Goff 

(1996), o qual menciona que o conceito de memória é de extrema importância para todas as 

áreas, principalmente para a psicologia, a filosofia, a biologia, mas o historiador destaca que o 

surgimento da memória é nas ciências humanas, primordialmente no campo da história e da 
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antropologia. Já para Pierre Nora (1993) a memória e a história se opõem uma à outra, ou 

seja, seus conceitos são distintos. Ele ainda aclara que a memória é a vida e está em 

permanente evolução e aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, enquanto a história 

é a reconstrução sempre incompleta do que não existe mais. 

De acordo com Le Goff (1996), alguns aspectos do estudo da memória incorporam em 

qualquer uma destas ciências podendo ser evocada de forma metafórica e de forma concreta. 

O historiador ainda menciona que à memória tem como propriedade a conservação de certas 

informações, atualização de informações passadas e nos remetem a um conjunto de funções 

psíquicas. Em face disso, Atkinson et al. (1995) defendem a importância da memória com 

base na vertente psicológica e salientam que devemos a memória quase tudo o que somos, 

pois a memória é responsável por incontáveis fenômenos e nossas existências.  Os 

investigadores ainda afirmam que a memória possui três estágios fundamentais que são: a 

codificação, a armazenagem e à recuperação. Sendo assim, entende-se que a codificação é 

responsável pela representação na memória, a armazenagem é encarregada por manter essa 

representação na memória e o último estágio é atribuído a recuperação da memória ou das 

recordações. É significativo ressaltar que os três estágios da memória contribuem para a 

construção da identidade e do meio em que vive, e apresentam os diferentes tipos de 

memória: a de curto prazo, que são todas aquelas situações as quais exigem que armazenemos 

as informações por uma questão de segundos e a memória de longo prazo a qual exige que 

armazenemos as informações por períodos mais longos.        

Para Le Goff (1996), é essencial o estudo da memória histórica, pois retrata as 

diferenças entre a sociedade de memória essencialmente oral e a sociedade de memória 

essencialmente escrita, que nos remetem para a importância do livro para a humanidade e para 

a construção da primeira visão borgeana na obra Borges oral, que é O livro. Neste sentido, 

Borges defende a relevância do livro para sua vida: 

 

[...] Yo diría que lo más importante de um autor es su entonación, lo más importante 

de um libro es la voz del autor, esa voz que llega a nosotros. 

Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras, y creo que una forma de felicidad 

es la lectura; otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo que llamamos 

creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído. (BORGES, 

2008, p. 20) 2 

 
 

2Traduzindo: “[...] Eu diria que o mais importante de um autor é a sua entonação; o mais importante de um livro 

é a voz do autor, a voz que chega até nós”. 

“Dediquei parte de minha vida às letras, e creio que uma forma de felicidade é a leitura. Outra forma de 

felicidade menor é a criação poética, ou o que chamamos de criação, mistura de esquecimento e lembrança do 

que lemos”. 
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Para o escritor Borges (2008), a leitura de um livro eterniza a memória e não é para ser 

esquecido. É importante salientar que todas as cinco visões pessoais borgeanas estão 

relacionadas com as recordações vivenciadas ou inventadas pelo inconsciente do escritor 

argentino. Em concordância com Le Goff (1996), o livro é uma linguagem escrita, o qual 

colabora para a aquisição da memória, o armazenamento de informações na memória e as 

diversas possibilidades de comunicações. Ele ainda aponta o estudo da memória social, a qual 

se aproxima dos problemas da história e os problemas do tempo, que é a quinta visão pessoal 

do escritor argentino. O autor Borges (2008) retrata a concepção da memória e do tempo com 

o apoio dos pensamentos do filósofo Santo Agostinho, que apresenta as dificuldades dos seres 

humanos em conhecer e medir o tempo, pois ele é fugidio e nos escapa. Já a memória é 

retratada como uma invocação ao passado e se conecta com o tempo através do ato de 

recordar e do ato de esquecer. É importante destacar que Borges (2008), delineia os três 

tempos presentes de acordo com olhar Plotino, que apresenta o presente atual, o presente do 

passado e que se chama memória e o presente do futuro, que vem ser aquilo o qual 

imaginamos.  

Logo, Barreiros (2015) considera significativo o ato de lembrar, pois é uma 

primordialidade dos indivíduos, a qual surge em função da vida social, por isso a memória 

estrutura-se a partir das relações que o sujeito estabelece com a sociedade, constituindo e 

integrando uma memória coletiva. Para Borges (2008), o ser humano é uma criação 

misteriosa, dotado de uma mistura de esquecimentos, de lembranças e que estamos 

permanentemente nascendo, crescendo e morrendo a cada dia. Diante disso, Barreiros (2015) 

declara que a memória contribui para a formação da identidade de um povo e para a 

constituição de uma nação. O pesquisador ainda menciona que cada indivíduo precisa de 

objetos e mecanismos que o auxiliem a preservar as suas lembranças, distintas dos demais, 

expressando uma identidade individual, mas apoiada no coletivo. Logo, compreende-se que, 

os itinerários da memória estão relacionados diretamente com o entorno social do sujeito. 

Contudo, Le Goff (1996) acredita que as relações entre a memória e a História, que 

distinguem a memória nas sociedades sem escrita e a história da memória, nas sociedades que 

tem simultaneamente memória oral e escrita. 

 É importante salientar que na pré-história a memória oral era fundamental, ou seja, a 

memória continuava viva para uma comunidade sem escrita, mas com o decorrer dos séculos, 

surge a escrita na sociedade. Desse modo, o historiador declara: 
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O aparecimento da escrita está ligado a uma profunda transformação da memória 

coletiva. Desde a “Idade Média ao Paleolítico” aparecem figuras onde se propôs ver 

“mitogramas” paralelos à “mitologia” que se desenvolve na ordem verbal. A escrita 

permite à memória coletiva um duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas 

de memória. A primeira é a comemoração, a celebração através de um monumento 

comemorativo de um acontecimento memorável. A memória assume então a forma 

de inscrição e suscitou na época moderna uma ciência auxiliar da história, a 

epigrafia. (LE GOFF, 1996, p. 431) 

 

 A partir da reflexão de Le Goff, se entende que em um período moderno, a memória 

produziu uma ciência que apoiava a História. É significativo ressaltar, que essa conexão da 

memória com a ciência nos remete ao respeitável cientista e filósofo chamado Emanuel 

Swedenborg, que foi a terceira visão pessoal borgeana e uma das temáticas de grande 

relevância para a vida do autor. Vale destacar que a ciência, a religião, a filosofia e a história 

foram alguns dos objetos de estudo do visionário Emanuel Swedenborg, mas é essencial 

enfatizar a contribuição da filosofia, principalmente a mitologia grega que era retratada como 

a personificação da memória e como um elemento divino e sagrado. Desse modo, o autor 

francês afirma que:    

 

Os gregos da época arcaica fizeram da Memória uma deusa, Mnemosine. É a mãe 

das nove musas que ela procriou no decurso de nove noites passadas com Zeus. 

Lembra aos homens a recordação dos heróis e dos seus altos feitos, preside a poesia 

lírica. O poeta é pois um homem possuído pela memória, o aedo é um adivinho do 

passado, como o adivinho o é do futuro. É a testemunha inspirada dos “tempos 

antigos”, da idade heróica e, por isso, da idade das origens. 

A poesia, identificada com a memória, faz desta um saber e mesmo uma sageza, 

uma 25ophia. (LE GOFF, 1996, p.438)  

 

Nesta perspectiva filosófica grega, podemos notar que também existe uma conexão da 

memória com as visões pessoais borgeanas: A imortalidade, O livro e O tempo, através da 

vertente filosófica, podem perceber que os gregos registravam seus ideais, pensamentos e suas 

anamneses sobre as histórias de imortalidade dos deuses, as rotinas dos deuses e os feitos 

heróicos por meios da oralidade e da escrita.  Dessa maneira, entende-se que o francês Le 

Goff (1996) retrata que a memória era representada por uma deusa de nome Mnemosine, a 

qual tinha a habilidade de orientar ou desorientar seus súditos em um determinado tempo ou 

lugar. É fundamental reforçar, que os gregos acreditam na imortalidade dos deuses, ou seja, 

eles jamais morreriam e se tornariam memoráveis por muitos séculos. Por isso, os poetas 

gregos tinham a incumbência de registrar os antepassados para as crianças e os jovens, para 

que os legados permanecessem imortais nas lembranças das pessoas e fossem passados de 

geração em geração.  



26 

 Seguindo com essas reflexões filosóficas acerca da memória e da imortalidade, 

analisaremos o seguinte fragmento da obra Borges oral:  

 

Para concluir, diré que creo en la inmortalidad: no en la inmortalidad personal, pero 

si en la cósmica. Seguiremos siendo inmortales; más allá de nuestra muerte corporal 

queda nuestra memoria, y más allá de nuestra memoria quedan nuestros actos, 

nuestros hechos, nuestras actitudes, toda esa maravillosa parte de la historia 

universal, aunque no lo sepamos y es mejor que no lo sepamos. (BORGES, 2008, p. 

41) 3  

 

Desse modo, o autor argentino acreditava que não era necessária a imortalidade 

pessoal e temia só em pensar no fato de permanecer eterno para o mundo, entretanto, 

reconhecia a importância de seu legado para o cenário literário universal. Logo, Le Goff 

(1996) reconhece o valor do poeta, da poesia, da escrita e da memória, que são retratados 

como um dom, o qual tem a finalidade de promover recordações pelo simples ato de lembrar, 

que é um antídoto para o esquecimento. Outro fator considerável para o teórico francês é a 

maneira como a memória antiga foi fortemente penetrada pela relação entre memória e a 

religião, entre Deus e o homem, e o papel da memória no ensino, que é articulado através da 

oralidade e a escrita, destacando também o aparecimento do livro sagrado e da tradição 

histórica como aspectos fundamentais na necessidade da lembrança, como tarefa religiosa, ou 

seja, o cristão é convidado a viver na memória das palavras de Jesus e difundir o cristianismo 

como religião dominante. É importante enfatizar que nos dias atuais o cristianismo é 

considerado a maior religião do mundo e continua se espalhando por diversos países.    

De acordo com as reflexões do historiador Le Goff, é essencial reconhecer a 

contribuição de Santo Agostinho para a igreja medieval e para o cenário religioso:  

 

Agostinho deixará em herança ao cristianismo medieval um aprofundamento e uma 

adaptação cristã da teoria da retórica antiga sobre a memória. Nas suas Confissões, 

parte da concepção antiga dos lugares e das imagens de memória, mas dá-lhes uma 

extraordinária profundidade e fluidez psicológicas, referindo a “imensa sala da 

memória” (in aula ingenti memoriae), a sua “câmara vasta e infinita” (penetrale 

amplum et infinitum). (LE GOFF, 1996, p. 445) 

 

Desse modo, se entende que Santo Agostinho foi considerado um dos grandes 

difusores da fé cristã e da igreja medieval. O autor Borges (2008) ressalta que para se 

 
3 Traduzindo: “Para concluir, quero dizer que acredito na imortalidade: Não na imortalidade pessoal, mas, sim, 

na cósmica. Permaneceremos imortais; após nossa morte física, fica nossa memória e, depois de nossa memória, 

permanecem nossos atos, nossas realizações, nossas atitudes, toda essa maravilhosa parte da história universal, 

ainda que não o saibamos e é melhor que não o saibamos”. 
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compreender o gênero literário O conto policial, deve-se recordar o contexto geral da vida e o 

conjunto de obras do poeta Edgar Allan Poe, o qual permanece vivente nas nossas memórias e 

nas nossas histórias. Por conta disto, percebe-se que existe uma conexão da memória com a 

quarta visão pessoal borgeana: O conto policial, que nos remetem para o processo de trazer de 

volta à memória as narrativas investigativas e criminais. Vale destacar, que o escritor 

argentino escreveu algumas obras com o gênero policial, com a origem intelectual e simbólica 

da novela policial, que com passar dos anos perdeu sua essência fictícia e tem sido esquecida 

por alguns países.   

Segundo Pinto (1998), Borges retratava constantemente o passado como a fonte 

privilegiada das incursões da memória como fundadora da escrita e sempre negou a 

possibilidade da originalidade no fazer literário. Para o poeta argentino, as pessoas são 

influenciadas pelas memórias adquiridas ao longo da vida, pelas memórias deixadas através 

de uma obra concretizada e pela voz dos seus antepassados.  O pesquisador ainda menciona 

que a concepção borgeana da memória implica na restauração seletiva do passado, 

importando novos atributos do presente. Contudo, compreende-se que para Borges, a 

memória é individual, permanece viva no interior de cada pessoa e é apontada na obra Borges 

oral como uma importante fonte da criação dos textos, de relatos orais, das histórias, das 

ficções, da identidade e diversos.   

Em conformidade com Pinto (1998), a trajetória poética de Borges reprisa em vários 

sentidos a missão de recordar, concretizar o fazer da memória, desvendando o papel da 

Literatura como um campo de memória. Logo, o teórico configura o percurso borgeano da 

história à memória, ou seja, do historiador ao memorioso.  À vista disto, o investigador 

declara: 

 

Um Borges memorioso que, por meio de um método histórico alusivo, redefine 

limites entre história e ficção e cifra, nessa fronteira porosa, o lugar possível da 

memória. Memória pelos textos, pela constituição poética. Uma poética, enfim, da 

memória que, ao mesmo tempo – e não contraditoriamente – inclui Borges no 

terreno da história e o distancia dela, por vontade dele mesmo, mais interessado nos 

ritos de conformação do passado do que em sua percepção no momento em que 

relampeja. (PINTO, 1998, p. 291) 

 

Diante disso, podemos recordar do conto borgeano Funes, o memorioso, que descrito 

por Borges (1998), como um homem taciturno, vernáculo e possuía uma memória prodigiosa. 

O memorioso tinha a percepção exata de tempo e de memória, principalmente quando sabia as 

horas pelo simples fato de olhar o tempo e não precisava consultar o relógio. Segundo Klug 

(2013) delineia um paralelo entre os contos Funes, o memorioso e A Biblioteca de Babel do 
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escritor já citado, e faz uma comparação entre a memória de um homem (Funes, o 

memorioso) e a memória dos livros (A Biblioteca de Babel), ambos os contos vão de encontro 

com a Literatura que é edificada pela memória e o livro é um fruto da memória de um 

indivíduo, de uma sociedade, das línguas, de uma cultura e outros. Logo, Borges (1998) 

evidencia a memória infalível e a percepção do personagem principal Funes, o qual recordava 

cada detalhe da ambientação de sua casa e classificava suas recordações da infância e sua 

trajetória, tornando-se imortal.  

 Desse modo, Pinto (1998) acredita que as essências da história e da memória são 

constituídas pelo passado enquanto temporalidade, que remetem à construção da memória e 

ao processo histórico, ou melhor, a memória é a vida e está em constante evolução, aberta à 

dialética das recordações e ao esquecimento, vulnerável a todas as utilizações e manipulações. 

O especialista ainda reporta-se ao tema da memória em Borges e exemplifica o surgimento 

das várias maneiras de memória borgeana: a primeira hipótese é a busca atravessada de uma 

pátria, no resgate das características da cidade de Buenos Aires perdida no surto 

modernizador do século XX, na metáfora do percurso que nos reaproxima de nossas origens, 

na identificação do patrimônio literário, o repertório de produção textual que é uma espécie de 

memória do mundo, revelada em citações, possibilitando uma centralização da temática 

memória nos textos borgeanos. Conforme Pinto (1998), a memória é uma dimensão 

psicológica e subjetiva, que se desloca para além da história. Neste sentido o autor afirma: 

 

A memória é apresentada como razão de ser e objetivo do que se escreve, de todo 

discurso, seja ele derivado do fazer puramente literário ou vinculado a práticas 

concretas, vividas, marcadas pela experiência humana. A memória é esse lugar de 

refúgio, meio história, meio ficção, universo marginal que permite a manifestação 

continuamente atualizada do passado. A obra de Borges, enfim, não apenas tem na 

memória um de seus temas privilegiados: ela é, como um todo, um exercício da 

memória, dessa vontade de lembrar, da ordem irrefutável de retomar referências 

passadas. (PINTO, 1998, p. 307) 

 

Por meio disso, se compreende que o escritor Jorge Luis Borges acreditava na 

importância da memória e resolve retratá-la em suas prosas, poesias, em suas ficções, em sua 

história e em suas palestras. Para Borges (2008), a memória tem vida própria e necessita de 

nossa intervenção, isto é, dizer que o ato de recordar é manter-se vivo, pois quando se perde a 

memória, a pessoa deixa de “existir” e não poderá resgatar o passado. Por isso, que é preciso 

recordar e esquecer na mesma medida.  Desse modo, o especialista Pinto (1998) aponta que é 

importante perceber que a história se sustenta nas continuidades temporais e no discurso 

crítico e já a memória se sustenta no tempo, no lugar, nos livros, na imortalidade, no cenário 



29 

literário, na filosofia, nos desenhos e outros. É interessante salientar que na obra Borges oral a 

memória é representada através do passado, da lembrança, da recordação, da amnésia e da 

conexão do homem memorioso com o cenário contemporâneo. 

Nesta perspectiva, para Borges a representação da memória retratada na obra borgeana 

em questão, como pano de fundo para constituição da obra já referenciada, isto é, nossas 

memórias, são lançadas na obra enquanto um jogo de potência construído em forma de 

movimento e um cruzamento, aonde compete e diverge a constituição desse texto. Podemos 

observar que o poeta argentino considera que a imaginação, a lembrança e o esquecimento 

caminham juntos e somos edificados pela imaginação, que é a constituição da Literatura. É 

relevante salientar que na escrita borgeana a presença da memória chega até nós através dos 

cinco sentidos: o paladar, o olfato, o tato, o ouvido e a visão, isto é, cada leitor lembra, 

arquiva ou esquece o que lhe convém de forma consciente e inconsciente. Neste sentido, 

Borges acredita que a memória é força vital dos seres humanos e sem ela as pessoas 

morreriam à medida que o tempo iria passando. Em vista disso, Borges declara: 

 

“Pensei em um mundo sem memória, sem tempo; considerei a possibilidade de uma 

linguagem que ignorasse os substantivos, uma linguagem de verbos impessoais ou 

de indeclináveis epítetos. Assim foram morrendo os dias e com os dias os anos, mas 

alguma coisa parecida com a felicidade ocorreu uma manhã. Choveu, com lentidão 

poderosa.”  (BORGES, 1998, p. 600) 

     

Desse modo, se entende que o conceito-chave na obra borgeana é os itinerários da 

memória enquanto potência entre passado, presente e o futuro. O memorioso Borges nos 

convida a refletir sobre o ato de recordar, ou seja, a memória do escritor se cruza com as 

memórias dos leitores. Segundo Piglia (2006), Borges foi um dos leitores mais persuasivo que 

o mundo conheceu, o qual perdeu a visão lendo e apesar de todos os problemas, ele seguiu em 

frente e foi considerado como a primeira imagem do último leitor. Desta maneira, é possível 

notar que Borges não só escrevia vidas, recordações ou narrava histórias, mas também tinha o 

hábito da leitura como uma condição de vida.  As memórias borgeanas, registradas nos livros, 

nos teletransportam ao universo de imagens visuais ligadas as nossas sensações e reconstrói 

sonhos que são armazenados na memória ou esquecido.  

O poeta argentino pronuncia-se no poema A um poeta saxão: “Peço a meus deuses ou 

à soma do tempo que meus dias mereçam o esquecimento, que meu nome seja Ninguém como 

o de Ulisses, mas que algum verso perdure na noite propícia à memória ou nas manhãs dos 

homens” (BORGES, 1969, p. 26). Podemos observar que Borges faz uma analogia com o 

herói Ulisses, o qual não teve o seu nome reconhecido na Guerra de Troia, apesar de sua 
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atuação, persuasão e de sua oratória no contato com os troianos, mas seu legado e seus feitos 

históricos permanecem vivos nos livros, principalmente na obra Odisseia do autor Homero, 

nos nossos espíritos e nas nossas memórias, assim como ocorreu com o autor Jorge Luis 

Borges, que quando começou sua carreira internacional, sofreu umas séries de críticas sobre 

suas obras.  

Monegal (1980) ressalta que, alguns críticos literários passaram parte de sua vida 

examinando os fragmentos dos textos borgeanos. Á vista disso, ele ainda cita: 

 

[...] Uma geração de críticos argentinos e hispano-americanos, que se puseram então 

a acusar Borges de jogo, bizantinismo, má fé, no sentido sartriano do termo. A 

admiração, algo servil, desses jovens críticos pela literatura francesa (todos liam e 

repetiam os argumentos do debate sobre literatura engagée), não lhes ensinara a 

distinguir dentro dela o que era pensamento original (Bachelard, Bataille, Blanchot, 

o primeiro Sartre) e o que era somente reflexo de uma situação política de alcance 

muito restrito. (MONEGAL, 1980, p.22) 

 

Dentre as diversas críticas mencionadas anteriormente, Monegal (1980) menciona em 

seu livro o crítico literário Maurice Blanchot que foi o um dos responsáveis pelo 

descobrimento dos aspectos centrais dos jogos literários e considera Borges como um ser 

labiríntico. E isso reflete nas nossas imaginações como leitores, quando somos levados pelos 

caminhos borgeanos da poética lírica, poética narrativa e rodeados pela cegueira metafórica 

que nos invadem quando estamos analisando as composições borgeanas. Ainda segundo o 

crítico Monegal (1980), o crítico literário Gérard Genette contrapõe algumas características 

das obras de Borges e salienta que a escrita borgeana ocupa um espaço homogêneo, reversível 

e onde as peculiaridades individuais e as prioridades cronológicas não possuem valores.  

Logo, Monegal (1980) apresenta outro teórico francês Jean Ricardou, relatava que o 

caráter labiríntico das ficções de Borges não provocava questionamentos sobre o sentido 

comum e nem a natureza do mundo cotidiano e atribuiu um texto para o poeta argentino com 

as ambiguidades fulminantes do “Bruxo postergado”, que era a intitulação do seu texto. Já 

para o estudioso Monegal (1980), Borges é definido como uma fonte inesgotável e ilegível. 

Independentemente das críticas aos aspectos subjacente da escritura borgeana, podemos notar 

que o labirinto borgeano e os itinerários da memória se encontram reciprocamente, 

especialmente quando nos deparamos com os emaranhados de caminhos que são essenciais 

para entrecruzar as recordações, os sonhos, a nossa realidade e a Literatura. Em conformidade 

com Turra (2007), arquitetar e escrever sobre o escritor argentino significa enveredar por 

diversos itinerários da leitura e das possíveis releituras, com o propósito de entender o 

universo que constitui a memória do escritor Borges, o qual se considerava um grande leitor. 
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O simples ato de ler uma obra literária nos proporciona uma viagem ao mundo das 

lembranças, da imaginação e do campo metafórico, ou seja, o passado e o presente se chocam 

simultaneamente. A pesquisadora Turra ainda explica da seguinte maneira: 

 

Borges transitava pelo caminho dos clássicos, sob a perspectiva do escritor que ficou 

cego e, a partir deste fato, tirou proveito dessa condição, fazendo uso da memória. 

Por isso, nos contos borgianos, as idéias que constituem a memória do escritor vista 

como um “arquivo aberto” são exemplos do que classificamos como a memória que 

circula pelo caminho da escritura, trabalhada pelo esquecimento, na qual a 

desaparição será reassumida por outras recordações. (TURRA, 2007, p.25-26) 

 

De acordo com Nora (1993), a memória é carregada por grupos vivos e não está 

enraizada apenas nas situações concretas, mas também nas situações fictícias, nos objetos, nos 

lugares, nas atitudes e outros. O estudioso ainda afirma que vivemos conectados ao eterno 

presente e a história é representada pelo passado, portanto a memória é fenômeno atual e que 

concebe a lembrança no sagrado, já a história tem poder de libertar a memória e torná-la 

corriqueira. É considerável a contribuição de Nora para essa discussão, pois o mesmo 

apresenta um panorama dos tempos clássicos, onde os três grandes geradores de arquivos era 

reduzido apenas para a Igreja, o Estado e as famílias consideradas importantes da época, 

entretanto, atualmente todos os seres humanos são livres para escrever suas memórias e 

arquivar suas lembranças, assim como Borges escrevia sobre vidas e narrava histórias. É 

relevante salientar que a memória além de ser um alicerce para o processo de identidade é de 

extrema importância para a representação social. A investigadora Souza explana a concepção 

da relação do inconsciente e da memória, através de alguns fragmentos do conto borgeano 

Funes, o memorioso:  

 

Ao se considerar o inconsciente um cesto de lixo de sensações não assimiladas, 

esquecendo-se dos campos e cavernas da memória impessoal, certamente estaremos 

perdidos de nossas almas (o que talvez, se passasse com Borges) e somente 

explorando o inconsciente (o que Borges faz em sua jornada à Babel) poderíamos 

nos devolver o sentido da alma, da vida. (SOUZA, 2009, p.56) 

   

Os contos borgeanos possuem características que nos direcionam para o caminho da 

imaginação e inconscientemente nos teletransportam para o campo abstrato e somos guiados 

pelas nossas memórias. Por esse motivo, Ricoeur (2007) discorre sobre a relação da memória 

e a imaginação, de um lado, a suspensão de toda posição de realidade e da visão de um irreal, 

do outro lado, a posição real anterior. O autor ainda declara que a memória, reduzida à 

rememoração, opera na esteira do campo da imaginação e destaca que o feito de lembrar-se é 

ter uma lembrança ou ir à busca das recordações. Dessa maneira, entende-se que as 
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recordações compõem os seres humanos e nos transportam para o universo alegórico, de outra 

maneira, distante da realidade e se materializa no campo fictício através dos nossos 

pensamentos.  

Logo, Edson Silva (2016) explica que as tradições da Literatura Latino-Americana 

destacam alguns escritores que contribuíram para o cenário literário, mas é fundamental 

destacar o escritor Jorge Luis Borges que influenciou as escrituras de muitos autores da época, 

principalmente o escritor chileno Roberto Bolaño, que admirava o trabalho borgeano com a 

comunicação entre a imaginação, o universo ficcional e os diálogos estabelecidos entre o 

texto literário com as nossas vidas. O pesquisador ainda menciona que para o autor chileno a 

memória é representada como uma recriação ou reconstrução e não se explica apenas 

enquanto pura ação de nostalgia, mas talvez como uma evocação ao espaço sobre o qual 

algumas paixões essenciais lhe atravessaram e que agora atravessam todas as suas obras. A 

estudiosa Dayana Silva (2016) apresenta uma concepção sobre a escritura do escritor 

argentino, o fragmento seguinte comprova que:  

 

Jorge Luis Borges, se destaca por sua criativa capacidade de escrever na forma de 

um quebra-cabeça e também como uma espécie de labirinto, símbolo recorrente em 

muitos dos seus contos. Assim, nenhuma peça é posta de modo aleatório, tudo tem 

um porquê, o seu devido encaixe e o seu devido percurso, ainda que haja uma 

multiplicidade de caminhos para chegar a um determinado e imutável fim. (SILVA, 

D. 2016, p. 8) 

 

À vista disso, podemos perceber que ao mergulhar no universo da obra Borges oral, 

entrelaçamos com os labirintos das recordações e com os labirintos das ideias, os quais 

possibilitam para os leitores uma multiplicidade de conhecimento e o compartilhamento das 

informações adquiridas no processo de leitura da narrativa em questão. Deste modo, 

compreende-se que a narrativa nos levará para os enredados caminhos da memória, pois o 

mundo em que vivemos é composto de lembranças e esquecimentos cujas pessoas e as 

tradições são constituídas com o tempo. Assim, o tempo tornar-se, portanto, um mistério 

indecifrável no qual buscamos desvendar os itinerários indefinidos numa eterna busca sem 

fim. 
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4 O FECHAR DAS CORTINAS BORGEANAS 

 

A presente monografia possibilitou o estudo da representação dos itinerários da 

memória presente na obra Borges oral (2008). O autor argentino apresenta a obra em estudo, 

como uma produção crítica literária, baseada em suas vivências, seus conhecimentos literários 

e com o embasamento em alguns filósofos e teóricos, que foram fundamentais para o alicerce 

das suas criações, as quais ocupam um âmbito importante no campo intelectual. O 

aprofundamento do estudo nessa obra já mencionada nos possibilitou diversas perspectivas 

sobre o entendimento dos possíveis caminhos que a memória nos conduz através das cinco 

visões pessoais do autor Borges, que são: O livro, A imortalidade, Emanuel Swedenborg, O 

conto policial e O tempo. É importante salientar que a obra borgeana transmite um 

discernimento filosófico nas distintas temáticas apresentadas e promovem aos leitores da 

Literatura Latino-Americana outras possibilidades de releituras, interpretações de algumas 

teorias filosóficas e algumas concepções a respeito dos trajetos da memória apresentadas no 

decorrer dos capítulos do livro.  

Desse modo, podemos compreender que a memória trata-se de uma temática que 

possibilita uma relação com a Literatura, contribuindo para o processo de produção de 

linguagem e de imagens. É importante salientar que o estudo dos itinerários da memória na 

escrita borgeana é fundamental para as discussões literárias nos dias atuais, pois o escritor 

argentino nos direciona ao passado através da memória e nos lançam para o futuro com sua 

Literatura.  As lembranças e os esquecimentos são questões mais recorrentes e presentes na 

estilística borgeana, principalmente, quando ele joga com as palavras de forma minuciosa, 

com o intuito de preparar o leitor para o processo de análise, de interpretação das abordagens 

enigmáticas, e os diversos elementos apresentados no percurso das narrativas, que favorece o 

desenvolvimento do olhar crítico e analítico dos apreciadores da Literatura de Borges. 

Podemos perceber que o poeta portenho relaciona os caminhos da vida e a transmutação dos 

seres humanos, com os deslocamentos das águas, que é um dos ideais de Heráclito mais 

repetido pelo autor argentino no decorrer da obra em questão. Dessa maneira, compreende-se 

que os indivíduos possuem características e personalidades que sofrem modificações, assim 

como as águas se movimentam e fluem, em outras palavras, os seres humanos e as águas do 

rio são metamórficos.    

A obra Borges oral é um ateliê narrativo literário, que nos proporcionam um passeio 

pelo percurso da memória, pela perspectiva do tempo e cruza-se com as cinco visões pessoais 

do autor argentino, que se relacionam com a nossa realidade. Vale ressaltar, o papel difusor de 
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conhecimento do autor Jorge Luis Borges, principalmente no cenário histórico da Literatura 

Hispano-Americana. Essa investigação contribui, de modo geral, no processo de formação 

dos professores de Literatura e viabiliza algumas discussões e reflexões através de uma 

abordagem elucidativa com a intenção de oportunizar maior entendimento sobre as 

particularidades das lembranças e a trajetória literária borgeana, a qual vem a cada dia 

conquistando mais admiradores e seguidores em todo mundo.  

A escolha do corpus descrito se fez significativa por se tratar de uma obra crítica 

literária com a riqueza de palavras, elementos literários e filosóficos, que propiciou uma 

análise minuciosa e particularizada dos itinerários da memória. Borges utiliza o elemento 

memória como um artifício para unir o elo história e memória, a fim de se obter o exercício da 

memória, a representação do passado, a retórica da lembrança e a conservação dos registros 

das lembranças com passar dos anos. O propósito desse trabalho foi salientar a relevância da 

escrita borgeana e contemporânea, que nos influencia até os dias atuais. Propõe-se, para 

futuras pesquisas, um aprofundamento nos estudos de outros elementos recorrentes na obra 

borgeana, principalmente o labirinto borgeano no sentido de possibilitar vários caminhos e 

diversas interpretações, para poder interpretar o ser labiríntico, os enigmas e as representações 

latentes de cada indivíduo. 
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