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RESUMO 

 

 

Este estudo busca tratar aspectos como o tempo circular recorrentes nos contos O Aleph e As 

Ruínas Circulares, de Jorge Luis Borges. Além disso, estabelecemos uma análise das 

estruturas dos contos visando investigar o modo em que Borges constrói as noções de tempo 

em termos filosóficos e estéticos, buscando uma intertextualidade com as considerações do 

filósofo Friedrich Nietzsche. Sobre o aspecto do tempo, o autor transforma suas obras em uma 

espécie de labirinto no qual o tempo é vivenciado em uma circularidade manifestada ou 

implícita e sempre com certo grau de referencia à eternidade. Neste sentido, este estudo de 

caráter qualitativo e bibliográfico buscou evidenciar os aspectos aqui mencionados, 

ampliando as discussões em torno da literatura hispano-americana. 

Palavras-chave: Eterno retorno. Tempo circular. Borges e Nietzsche. 

 



RESUMEN  

 

 

Este estudo busca abordar aspectos como el tiempo circular recurrente en los cuentos El Aleph 

y Las Ruinas Circulares, de Jorge Luis Borges. Además, establecemos un análisis de la 

estructura de los cuentos para investigar la forma en que Borges construye nociones de tiempo 

en términos filosóficos y estéticos, buscando una intertextualidad con las consideraciones del 

filósofo Friedrich Nietzsche. A respecto al aspecto del tiempo, el autor transforma sus obras 

en una especie de laberinto en el que el tiempo se experimenta en una circularidad manifiesta 

o implícita y siempre con un cierto grado de referencia a la eternidad. En este sentido, este 

estudio cualitativo y bibliográfico buscó resaltar los aspectos mencionados aquí, ampliando 

las discusiones en torno a la literatura hispanoamericana. 

Palavras Llaves: Eterno retorno. Tiempo circular. Borges y Nietzsche. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges é um dos mais importantes escritores de todos os 

tempos, um poeta que ganhou fama com os contos, um homem que com a cegueira não 

deixou de escrever, criando seus labirintos textuais com temas referentes à identidade, ao 

outro, à natureza do tempo e sobre o infinito. Bibliotecas, espelhos e tigres são elementos que 

formam parte de uma mistura ficcional labiríntica que se relaciona à realidade e ao fantástico 

em seus contos. 

Abordar as obras de um escritor com tamanha genialidade, não se torna repetitivo 

mesmo que haja inúmeros artigos relacionados ao mesmo. Contudo faz-se necessário ampliar 

as discussões a respeito da literatura latino-americana, visando conhecer e explorar este vasto 

campo de estudo. 

O lirismo poético de Borges se associa com a filosofia e a fantasia, aspectos populares 

em suas obras que nos fazem navegar por um realismo mágico onde os elementos 

constituintes nos mostram a realidade consciente e subconsciente, pois ao criar o autor projeta 

no papel a realidade em que vive, mas ao escolher simbologias o autor projeta seus complexos 

subconscientes que nos são revelados como mecanismos estéticos, ou seja, o autor quando 

escreve, assume a literatura como criação, a linguagem como invenção e a ficção como jogo 

de identificação e de oposição  entre o referente imaginário do texto e o eu do leitor. O tempo 

em Borges se move em diferentes vias, proporcionando a visão de outras realidades, 

infinitudes e possibilidades. 

Nos contos O Aleph e As Ruínas Circulares o autor argentino se alimenta 

profundamente de experiências temporais, onde o leitor se encontra em meio a uma trama, um 

labirinto sem início ou fim específico, contos estes que fazem o leitor se inserir naquele 

universo. Borges em suas obras sugere que o tempo é composto por repetições circulares de 

ações e mudanças em uma ordem não necessariamente cronológica, suas obras também 

contam com temas de busca da verdade e conhecimento, teorias e aspectos que vão ao 

encontro de ideias de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que estabeleceu fortes críticas  aos 

dogmas do cristianismo escrevendo Humano Demasiado Humano e que trata de temas 

paradoxais como o Eterno Retorno. Nietzsche conceitua o eterno retorno em um dos seus 

aspectos, como ciclos repetitivos da vida e também aborda reflexões sobre a realidade nos 

livros: A Gaia Ciência e Assim falou Zaratustra respectivamente publicados em 1844 e 1883. 
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Apesar de possuir um vasto campo de pesquisa, veremos neste estudo apenas a Teoria do 

Eterno Retorno e a forma como ela se comporta através da simbologia contida nas obras de 

Borges, delimitando pontos em comum através da literatura comparada, demonstrando não 

somente o processo que torna Borges um dos maiores escritores universais, mas como o 

processo que levou a difusão da literatura hispano-americana. 

Ao se ler as dezenas de contos e ensaios de Borges, nos deparamos com outros 

escritores e filósofos, bagagem cultural esta que Borges cultivou através da figura paterna, 

além disso Borges teve como principal influenciador  Macedônio Macedo, amigo de seu pai, a 

respeito deste, revela que não só argumentava que somos feitos da matéria de que os sonhos 

são feitos, mas acreditava que todos vivem num mundo de sonhos. Para percorremos estas 

diferentes vias estabelecidas por Borges convêm lembrar que Borges não é direto e objetivo, a 

construção estética da poética borgeana explora e utiliza símbolos que se tornaram elementos 

de um corpus que busca inserir o leitor em um jogo literário e filosófico que desloca, 

transporta e troca elementos variados por meio da metáfora, esta que para Nietzsche em Sobre 

verdade e mentira extramoral, publicado em 1873, afirma que toda palavra é uma metáfora 

primeiramente de um impulso nervoso, em seguida, de uma imagem. 
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2 BORGES E A LITERATURA LATINO – AMERICANA 

  

2.1 O BOOM LITERÁRIO: OS IMPACTOS DA REVOLUÇÃO CUBANA E A DIFUSÃO 

DA LITERATURA LATINO-AMERICANA.  

 

Para uma compreensão plena do processo literário no período analisado, é preciso, 

claro, não se ater exclusivamente a fatores literários, mas, ao menos de modo conciso, deter-

se naqueles de índole extraliterária, desta forma para entendermos o que foi o Boom devemos 

recorrer à história da América-Latina, mais precisamente a Revolução Cubana, processo 

revolucionário que derrubou o governo ditatorial imposto por Fulgêncio Batista y Zaldívar, 

militar e homem do estado cubano. Batista foi presidente de Cuba de 1940 a 1944 exercendo a 

presidência constitucional do país, após o termino do seu mandato foi sucedido por Ramon 

Grau San Martin (1944/1948) e por Carlos Prio Socorrás o qual foi derrubado após um golpe 

de estado ocorrido em 10 de março de 1952, fazendo com que Batista governasse o país como 

ditador com o apoio dos Estados Unidos. Desde a Revolta dos Sargentos – nome o qual 

também foi dado a este período do Golpe de Estado – Fulgêncio lançava críticas aos governos 

em Cuba com o intuito de desfazer do mesmo. Batista era um dos candidatos nas eleições de 

1952, porém algumas pesquisas colocavam-no em terceiro lugar, visto que a vitória através da 

democracia era algo distante, promoveu quatro meses antes da eleição presidencial um golpe, 

alegando razoes incabíveis e apoiando-se na liderança dentro das forças armadas e setores 

políticos do país. Apesar de promover um regime ditatorial Batista garantiu os interesses 

econômicos dos Estados Unidos na ilha de Cuba, respeitando os direitos da indústria 

estadunidense e do comércio cubano; no entanto tal governo ditatorial foi regado a corrupção 

maciça. 

As palavras de Fidel Castro ilustram com clareza a interpretação dos fatos ocorridos 

nesse momento político da história de Cuba: 

 

Era uma vez uma República. Tinha uma Constituição, suas leis, suas 

liberdades; possuía presidente, congresso, tribunais; todo mundo podia 

reunir-se, associar-se, falar e escrever com inteira liberdade. O governo não 

satisfazia o povo, mas o povo podia substitui-lo e só faltavam alguns dias 

para fazê-lo. Existia uma opinião pública, respeitada e acatada, e todos os 

problemas de interesse coletivo eram discutidos livremente. Havia partidos 

políticos, horas de doutrinação pelo rádio, programas polêmicos de televisão, 

atos públicos, e o povo palpitava de entusiasmo...Pobre povo! Certa manhã, 

a população despertou estarrecida...Não. Não era um pesadelo. Tratava-se da 
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triste e terrível realidade: um homem chamado Fulgêncio Batista acabava de 

cometer o terrível crime que ninguém esperava (CASTRO 1986, p. 81-2). 

 

Batista se tornou fator emergente de um movimento oposicionista inaugurando uma 

nova fase da história política latino-americana. A partir desse fato surgem movimentos de 

resistência que passam a colocar a luta armada como principal método da ação antiditatorial 

na política. Neste momento começa a destacar-se a figura do jovem advogado Fidel Castro 

principal opositor do governo de Fulgêncio Batista. Fidel já havia participado de um 

movimento antiditatorial, em 1945 ingressou na faculdade de Direito e anos depois sem êxito 

tentou derrubar o governo de Trujillo, da República Dominicana, porém esse episódio não o 

faz desistir do antifascismo e assim planejou juntamente com um grupo formado por 

estudantes, trabalhadores urbanos e operários a primeira ação revolucionaria - “esse 

movimento orientava-se, sob o ponto de vista ideológico, nas idéias de José Martí [...]” (MAO 

JR., [s.d.], p. 95) - para a derrubada do regime ditatorial de Batista: assaltar os quarteis de 

Moncada e Bayamo, localizados na província de Oriente, pretendendo convocar uma greve 

geral. Apesar de conquistar um número relevante de militantes a ação precipitada não obteve 

sucesso após uma inesperada patrulha do Exército se aproximar do local. Um soldado da 

patrulha foi atingido por um militante, desencadeando um tiroteio que os colocou em 

condições de vulnerabilidade e ao alcance do fogo inimigo levando Fidel Castro e seu irmão 

ao cárcere. Por meio de um dos mais importantes documentos da história política de Cuba 

chamado A história me absolverá, Fidel pronuncia sua defesa através de um discurso ante ao 

Tribunal de Exceção de Santiago de Cuba, “cercados pelas baionetas de centenas de soldados, 

cujas mãos estavam manchadas pelo sangue de oitenta companheiros nossos” (CASTRO 

1986), expondo com detalhes os objetivos da sua ação, baseando-se no legitimo direito 

conferido pela Constituição de 1940. Em um dos momentos Fidel profere as seguintes 

palavras: 

Se tive que assumir minha própria defesa perante esse tribunal, foi por dois 

motivos. Um: porque praticamente fui dela privado por completo; outro: 

porque somente quem foi ferido tão profundamente, e sentiu a Pátria tão 

desamparada e a justiça aviltada, pode falar numa oportunidade como esta 

com palavras que sejam sangue do coração e entranhas da verdade 

(CASTRO, 1986, p. 9). 

Fidel Castro na condição de advogado e principal acusado articulou a defesa do grupo, 

converteu o julgamento em um ato de defesa e propaganda do movimento antiditatorial. A 
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partir desta estratégia política, à medida que iria procedendo o julgamento, os papéis se 

invertiam: os que acusavam foram acusados, e os acusados se converteram em acusadores. 

Não foram julgados os revolucionários. Foi julgado um senhor que se chamava Batista. Fidel 

proferiu críticas duras ao regime imposto por Batista, além de sua defesa e defesa do grupo 

também se colocou ao lado do exército: 

 

[...]os militares estão sob uma tirania pior que vivida pelos civis. São 

vigiados constantemente e nenhum deles tem a menor segurança em seus 

postos. [...] o que importa a Batista não é proteger o Exército, e sim que o 

exército o proteja (CASTRO, 1986, p.34 - 36). 

 

No fim a busca por exilio foi a última opção de Fidel e seus companheiros, após 

permanecerem presos por mais dois anos, até que diante de uma pressão politica no dia 6 de 

maio Fulgêncio Batista assina a lei de anistia que os libertam da prisão. A história de Fidel 

não acaba aqui, em seu exilio no México conheceu Ernesto Che Guevara em julho de 1955 

por meio de Raúl Castro, segundo conta a sua biografia escrita por Ignácio Ramoet1:  

[...] então quando nos encontramos com o Che, ele já era um revolucionário 

treinado; além disso, um grande talento, uma grande inteligência, uma 

grande capacidade teórica. [...] A tudo isto condições excepcionais humanas, 

companheirismo desinteresse, altruísmo, coragem pessoal também se 

juntaram. Uma vez que estávamos no México e se juntou ao nosso 

movimento, me fez prometer que após a vitória da revolução em Cuba, seria 

autorizado voltar a lutar em sua terra natal o na América Latina. Então ele 

passou vários anos trabalhando aqui em responsabilidades importantes, mas 

sempre ciente disso. No final, o que fizemos foi cumprir o compromisso 

feito com ele, não retê-lo, não atrapalhar o seu retorno (CULTURA,2019 

n.p). 

 

Contando com o apoio da população, Fidel castro, seu irmão Raúl e Che realizaram 

ataques contra o governo em Sierra Maestra, entre 1956 e 1958, promoveram execuções de 

simpatizantes do governo de Batista com intuito de consolidar a guerrilha na região e em 1958 

o exercito de Batista é enfraquecido através de um embargo imposto pelos Estados Unidos à 

venda de suprimentos militares. A série de triunfos da guerrilha de Fidel desmoralizou o 

 
1 Ignácio Ramonet nasceu na Gálicia, em 1943. É diretor, em Paris, do Le Mond iplomatique. É doutor em 

Semiologia e História da Cultura pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, onde foi aluno de Roland 

Barthes. Pela Boitempo, publicou Fidel: biografia a duas vozes (2006) e Mídia, poder e contrapoder: da 

concentração monopólica à democratização do poder (2013). 



9 

 

 

 

governo, fazendo os soldados desertarem e forçando Batista a fugir de Cuba que logo foi 

ocupada pela guerrilha e assim Fidel toma o poder de cuba. Com a chegada ao poder, Fidel 

proporcionou grandes avanços sociais, principalmente na saúde e educação e ganhou apoio da 

URSS que avançou militarmente instalando mísseis de médio alcance em Cuba, deixando os 

estadunidenses receosos, porém em reuniões secretas foi acordado a retirada após um avião 

norte-americano ser interceptado no espaço aéreo de cuba. O acordo evitou que houvesse um 

confronto nuclear que seria catastrófico, com o passar dos tempos, Fidel aprofundou suas 

relações com a URSS, fundou o Partido Comunista Cubano mostrando a sua posição de 

liderança frente aos partidos de esquerda na América e no resto do mundo. 

O clima propiciado pela Revolução Cubana impactou imediatamente o mundo das 

letras: “Diante de práticas e utopias revolucionárias, foi inevitável uma alta e explicita 

ideologização do campo literário” (SOSNOWSKI, 1995, p. 395). A revolução cubana 

propiciou momentos de grande importância na cena literária, momentos estes que 

multiplicaram os números de revistas que veiculavam o processo dinâmico da cultura cubana. 

Neste meio de difusão popular começam a se destacar os escritores da literatura cubana da 

época, entre eles encontramos Cabrera Infante, jornalista que exerceu sua profissão em 

Havana participando da derrubada do ditador Fulgêncio Batista, porém não foi apenas após a 

Revolução que surgiram figuras literárias. Além do nome de José Marti, havia nos primeiros 

anos da Revolução a produção poética dos autores Nicólas Guillén Batista, Alejo Carpentier e 

Lezama Lima que produziam literatura em condições deploráveis para um público cuja 

maioria era analfabeta. 

Com o triunfo da Revolução houve uma redução dos índices de analfabetismo em 

Cuba, criando instituições culturais que apoiavam a leitura e a arte, formando um público 

leitor seguida de uma explosão de publicações literárias variadas e inovadoras. A patir dai os 

escritores pré-revolucionários da ilha que antes publicavam edições limitadas para um 

pequeno público ampliaram suas publicações. Tais publicações foram veiculadas na revista El 

Caimán Barbudo dotada de um conjunto literário baseado em crítica e ensaística. As 

publicações que aconteciam no período da Revolução configuravam-se em publicações de 

cunho socialista, dando oportunidade aos escritores que desejavam uma mudança politica e 

social em Cuba, dessa maneira os havia uma troca de favores, pois os intelectuais 

legitimavam a Revolução através de suas publicações, e a Revolução legitimava os 

intelectuais difundindo suas obras. 
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Iniciada a partir dos anos sessenta, a literatura latino-americana obteve uma imensa 

visibilidade e abrangência jamais conseguida até então. Surge uma riquíssima profusão de 

obras que marcou definitivamente a historiografia literária do continente, dando realce 

internacional a uma geração de escritores que enfrentavam uma enorme dificuldade comercial 

na própria América Latina. Como afirma SONOWSKI (1985, p.395), o poder transformador 

da literatura ganhou visibilidade, se analisarmos os ensaios, as declarações e os comentários 

políticos de vários escritores desse período, percebemos logo de inicio dois elementos 

importantes: o primeiro foi que grande parte da comunidade de escritores, ainda dispersa, 

passou a se reunir em torno de um mesmo programa político comum: A Revolução Cubana; 

segundo, a forma como encaravam a função da literatura baseava-se, em grande medida no 

livro de Sarte Que é a Literatura? Ou seja, atualmente enxergamos a conduta da Revolução 

caracterizada como um movimento socialista, porém no período da Revolução Cubana, 

segundo Ortiz a ideia transmitida era outra: 

 

Essa evolução que foi proclamada nem capitalista e nem socialista, mas 

humanista por seus autores, que foi proclamada democrática pelo stalinismo, 

que foi definida como uma revolução sem ideologia por Sartre, como uma 

revolução dos intelectuais e da juventude por Wright Mills (ORTIZ, 1960, 

p.49). 

 

Contudo, essa politização da arte literária não significou a adoção de uma conduta 

dogmática que seguia o padrão de apoio a revolução, pois alguns escritores desviaram-se do 

realismo socialista e abraçaram o realismo fantástico. 

Visto a princípio como fenômeno comercial, o Boom teve seu papel no meio político. 

Para alguns escritores esse momento foi oportuno para apoiar as revoluções e projetos 

socialistas na América Latina. Os livros produzidos neste período ganharam projeção 

internacional. Segundo RAMA (2005) O mítico Boom, que se configurou em uma produção 

original nas letras latino-americanas, teve o seu limite temporal restringido entre a década de 

1960 e o inicio dos anos 70, abarcando diversos escritores como Júlio Cortázar, Gabriel 

García Marquez, Carlos Fuentes, entre outros. Quase todos esses escritores já publicavam 

seus romances na América Latina e Europa antes do boom. Contudo, eram obras que não 

alcançavam uma difusão e eram conhecidas apenas por um pequeno círculo de leitores. Desta 

forma, antes dos anos 60 as obras de Cortázar, Asturias, Onetti ou Borges alcançavam apenas 

edições de 2.000 exemplares que não se esgotavam nas livrarias durante um longo período de 
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tempo. No momento em que surge o boom, as mesmas obras alcançaram tiragens de 20.000 

exemplares anuais e com bastante frequência se esgotavam, o que exigia duas ou três edições 

ao ano. 

A partir do boom surgiram obras completamente distintas entre si, mas na época tais 

obras provocaram uma apreciação com diferentes perspectivas acerca das estruturas e 

linguagens, indo além do realismo tradicional, que historicamente era visto como dogma, ou 

seja, era a forma mais característica da narrativa latino-americana. “O boom funcionou como 

ímã que concentrou a atenção sobre alguns autores novos e sobre seus mestres e antecessores, 

criando assim um mapa que possibilitava ler e compreender a literatura latino-americana” 

(MIGUEL OVIEDO, 2007, p. 54 - 55). Literatura que não era vista pelas editoras, sobretudo 

as editoras europeias como expressa García Marquez: 

 

a grande importância cultural de cuba na América Latina foi 

servir como uma espécie de ponte para transmitir um tipo de 

literatura que existia na América Latina há muitos anos. Em 

certo sentido, o boom da literatura latino-americana nos 

Estados Unidos foi causado pela Revolução Cubana. Todos os 

escritores latino-americanos dessa geração já vinham 

escrevendo há vinte anos, mas as editoras europeias e norte-

americanas tinham muito pouco interesse neles. Quando a 

Revolução Cubana começu, houve, subitamente um grande 

interesse por Cuba e pela América Latina. [...] Descobriram 

que existiam romances latino-americanos suficientemente 

bons para serem traduzidos e equiparados ao resto da literatura 

mundial (MÁRQUEZ, 1989, p. 339). 

 

A literatura latino-americana penetrou, evidentemente através das traduções, porém os 

Estados Unidos da América foi conhecido também pela não aceitação de literatura estrangeira 

e, consequentemente a tradução da mesma. Diante das guerrilhas e dos mitos os anos 60 

tornou-se um símbolo do reconhecimento da Americana Latina e sua realidade tão diversa. 

América que se apresenta por fronteiras que foram rompidas e que se abriu a um novo mundo. 

América de ficções que contam a realidade se tornando história, que incorpora a filosofia e 

traça teorias metafísicas em suas letras demonstrando de forma ímpar a estética de seus 

autores.  
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2.2 Jorge Luís Borges: O Antecessor do boom 

 

“Sempre cheguei às coisas depois de 

encontrá-las nos livros.·.” 

-Borges 

 

Antes de darmos início a trajetória do Borges, devemos compreender o conceito de 

Boom literário. O Boom  provem remotamente da vida militar, como onomatopeia de explosão 

e o palavra que podemos utilizar como sinônimo ao Boom  é o Marketing, pois como dito na 

sessão anterior deste capítulo este fenômeno designa uma alta nas vendas de um determinado 

produto, neste caso das obras literárias que além das editoras europeias, teve grande o apoio 

de um jornalista argentino que muito fez pela difusão das novas narrativas, Tomáz Eloy 

Martínez presenciou o Prêmio Nobel de Literatura para Miguel Ángel Asturias escritor e 

diplomata guatemalteco e que se enquadra também no realismo fantástico. Além disso, 

Asturias trabalhou temas sobre a mitologia indígena e problemas colonialistas, logo após 

Martínez pode acompanhar a publicação de Cien años de soledad de Gabriel García Marquez, 

neste ano glorioso para as letras Tomaz emitiu a seguinte nota: 

 

Não é improvável que dentro de mil anos Guiraldes, Rómulo 

Gallegos, Azuela e José Eustasio Rivera figurem como palimpsestos 

perdidos da infinita história literária; que Macedonio Fernández, Arlt e 

Borges, sejam apenas a semente natal de um mundo cujos pais serão 

chamados Cortázar, varga Llosa, Onetti, Guimarães Rosa, Carpentier. 

Este pai maior, que os uniu definitivamente com seu Cien anos de 

soledad, vem contribuir, ele só, com uma nova bandeira para aventura: 

o ramance que acaba de publicar resume, melhor que nenhum outro, 

todas as correntes alternativas. (MARTÍNEZ 1967, p. 56). 

 

De modo particular podemos visualizar o Boom como uma difusão simultânea de 

obras de um conjunto de escritores que adquiriu reconhecimento por parte do público e da 

crítica, e por outro lado o aproveitamento dos editores, servindo como estímulo para novos 

escritores, para encerrar essa busca pelo conceito apresentamos as palavras de Julio Cortázar 

expressadas no Colloque de Royaumunt, Paris no mês de dezembro de 1972, sob seção que 

denomina-se “Sociologie de la Littérature” dizendo: 
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[...] isso que tão mal se deu em chamar o boom da literatura latino-

americana, parece-me um formidável apoio à causa presente e futura 

do socialismo, isto é, com o avanço do socialismo e seu triunfo, que 

eu considero inevitável, e em um prazo não excessivamente longo. 

Finalmente, o que é o boom, senão a mais extraordinária tomada de 

consciência por parte do povo latino-americano de uma face de sua 

própria identidade? O que é essa tomada de consciência senão uma 

importantíssima parte da “desalineação”? [...] Surge, então, nestes 

últimos quinze anos, o fato sem controvérsias, inegável, do que se 

conhece como boom (é lamentável que, para defini-lo, se tenham 

servido de uma palavra inglesa). No fundo, todos os que por 

ressentimento literário (que são muitos), ou por uma visão com 

antolhos de uma politica de esquerda, qualificam o boom de manobra 

editorial, esquecem que o boom (já estou começando a cansar de 

repeti-lo) não foi feito pelos editores e sim pelos leitores, e quem são 

os leitores, se não o povo da América Latina? Desgraçadamente nem 

todo o povo, mas não caiamos em utopias fáceis. O que importa é que 

existem setores que se dilataram vertiginosamente e que operaram o 

milagre incrível pelo qual um escritor de talento da América Latina, 

que nos anos 30 teria difundido com enorme dificuldade, uma edição 

de 2000 exemplares (dos primeiros livros de Borges foram vendidos 

uns 500 exemplares), de repente tranforma-se em autor popular com 

romances como Cien años de soledad ou La casa verde ou qualquer 

dos romances que estamos lendo e que já estão sendo traduzidos para 

o mundo inteiro. (CORTÁZAS, 1973). 

 

O público leitor deu vida ao fenômeno conhecido como Boom, porém nota-se que esse 

mesmo público era influenciado pela crítica e diante das palavras de Cortázaz percebemos que 

o argumento de que o Boom foi produto de empresas editoriais não se sustenta, pois durante o 

ocorrido surge um novo público leitor em busca de identidade e promovendo a consciência da 

capacidade narrativa latino-americana, desta forma o que os escritores fizeram foi narrar suas 

próprias experiências encantando os leitores e de certa forma abandonando os moldes da 

França a qual ditava a direção das produções literárias do mundo. 

Autor de textos famosos como Funes, o Memorioso, A Biblioteca de Babel e as Ruinas 

Circulares Borges apresenta seu livro Ficções (1944) como a “[...] extensão da memória e da 

imaginação” (BORGES, 2002, p. 13). Iniciamos neste capítulo a leitura de umas das 
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representações literárias latino-americana cuja relevância se estende mundialmente, onde o 

real e o irreal desvendam o caos do mundo contemporâneo.  

A obra de Borges já tinha visibilidade antes mesmo de Gabriel García Márquez, autor 

do livro Cem anos de solidão, publicado em 1967, e considerado o marco zero do boom. Após 

o boom as obras de Borges foram espalhadas e consolidadas mundo afora. Sua literatura é 

marcada por diversos aspectos: subversão, rejeição a posturas definidas, fragmentação e 

diluição de fronteiras. Podemos identificar tais aspectos através da leitura dos contos do livro 

Ficções que possui um enredo que referencia outras obras literárias, transformando os textos 

em uma espécie de jogo expresso em labirintos lógicos e espelhos. Neste sentido, torna-se 

representativo pelo seu modo de enxergar o mundo, a literatura, unindo elementos e estando 

aberto ao outro e ao mesmo tempo sendo próprio, ou seja, a literatura é universal e pode 

conter diferentes tipos de referências literárias. A literatura é conhecida como a arte da 

palavra e a palavra é seu principal objeto de difusão e através desse objeto encontramos outras 

possibilidades de caminhar por outros universos, movendo-se do seu lugar habitual onde a 

subjetividade encontra percepções fantásticas. O conservadorismo político de Borges e de sua 

poética inovadora foi tema de críticos e de obras que analisam a literatura borgeana. Tais 

críticos geralmente dividem a obras do autor em duas fases: nacional e cosmopolita. A 

primeira retrata os anos 20, onde Borges escreve mais sobre sua Buenos Aires. Já a segunda 

inicia-se na década de 1930 com temáticas metafísicas e reflexões literárias. Apesar de haver 

essa divisão estabelecida pela crítica literária não é recorrente a distinção entre o “nacional” e 

o “cosmopolita”. Em estudos mais recentes como Uma memória do mundo: ficção, memória e 

história em Jorge Luis Borges, Júlio Pimentel Pinto questiona a divisão entre um “Borges 

nacional” e outro “cosmopolita”: 

 

Registros críticos mais recentes (...) têm insistido na necessidade de 

relativizar o cosmopolitismo borgeano, de reintroduzir a temática da 

nacionalidade como preocupação importante na obra de Borges, de romper 

as diferenciações esquemáticas entre a perspectiva nacionalista de um 

hipotético primeiro Borges – sobretudo o do inicio dos anos 20, vanguardista 

e voltado para questões político-sociais – e o cosmopolitismo radical do 

Borges maduro – um suposto segundo Borges, apolítico, critico ácido do 

primeiro e defensor violento da dissipação de fronteiras (PINTO, 1998, p. 

48).  
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Tal crítica surge pelo suposto desinteresse pela realidade literária argentina, pois 

Borges escrevia sobre o seu território, mas de uma maneira esteticamente europeia como cita 

Enrique Anderson Imbert; “Borges no es, ni remotamente un crítico o un pensador nacional. 

La realidade argentina está ausente em sus ensayos” (1933, p. 28). Tratando de modo geral a 

crítica acreditava que a evasão, o modelo estrangeiro e o domínio do dizer sobre o ser 

resultariam em uma poesia desprovida de expressão e conteúdos argentinos, porém de certa 

forma essas são as marcas da literatura borgeana, ou seja, as características que são 

fortemente associadas a Borges. A universalidade de Borges trazia consigo a surpreendente 

imaginação e a excepcionalidade, possibilidades que eram desconhecidas no âmbito literário 

desse período. Podemos então definir a narrativa de Borges em duas dimensões: seus temas e 

seu estilo. Dentre esses temas se apresenta a literatura fantástica, neste momento o irreal e o 

real se fundem em perfeita harmonia, onde o leitor se insere em um paradoxo, uma 

multiplicidade de caminhos de um mundo recriado através da multiplicação linguística e sua 

intertextualidade. “O fantástico mistura-se à essência argentina e ao estímulo emocional. A 

emoção leva-o ao nacional; a metafisica ao universal.” (CERQUEIRA, 2007). 

Para Borges não existem dogmas a serem seguidos, a ideia de patrimônio que deve ser 

seguido como Bíblia ou livro canônico é insensata, pois segundo o mesmo: 

 

[...] devemos pensar que nosso patrimônio é o universo; ensaiar todos os 

temas, e não podemos nos prender ao argentino para sermos argentinos: 

porque ou ser argentino é uma fatalidade e, nesse caso, o seremos de 

qualquer modo; ou ser argentino é uma mera afetação, uma máscara. Creio 

que se nos abandonarmos a esse sonho voluntário que se chama de criação 

artística, seremos argentinos e seremos, também, bons ou toleráveis 

escritores (BORGES, 1998, p. 151).  

 

Borges insere o universo como forma de inspiração, pois no âmbito literário o 

universo se compõe de um número indefinido ou talvez infinito de galerias com vastos temas 

e livros como na Biblioteca de Babel, como a biblioteca de sua casa paterna que reunia as 

duas línguas que aprendeu quando criança, o inglês e o espanhol, situada no bairro de 

Palermo. A figura tutelar do pai foi decisiva na definição singular do destino literário de 

Borges. De acordo com a revista eletrônica Sul21, o pesquisador Edwin Williamson relata 

dentre outros assunto o interesse de pai de Borges pela leitura: “Amante da literatura e 

filosofia, o pai Jorge Guillermo Borges que era professor de psicologia sempre o introduziu 
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nos prazeres da leitura e estimulou, desde o início, sua carreira de escritor” (WILLIAMSON, 

2011). Com o estimulo dado pela figura paterna, Borges conheceu universos dos quais 

estabeleceriam uma ampla visão literária. Esta visão o possibilitaria transitar por diferentes 

temas por meio do bilinguismo, comtemplando obras de outros autores: 

 

Lo importante es que uno aprenda a pensar de dos modos distintos, y tenga 

acceso a dos literaturas. Si um hombre crece dentro de uns sola cultura, si se 

habitúa a ver en los otros idiomas esa especie de dialectos hostiles o 

arbitrarios, todo eso tiene que estrechar su espírito. Pero si un hombre se 

acostumbra a pensar en dos idiomas, y se acostumbra a pensar el pasado de 

su mente son dos grandes literaturas, eso tiene que ser benéfico para él 

(BORGES, 1974). 

 

Podemos perceber o estímulo da figura paterna e da transitividade entre as línguas e 

suas respectivas literaturas incorporadas por Borges, resultou esse caráter universalista, 

neutralizando as limitações das perspectivas nacionalistas, para ele havia uma necessidade de 

dialogar com as literaturas que vinham da Europa, não deixando de resgatar a Literatura 

Local. Sobre tal avidez o crítico Octavio Paz profere as seguintes palavras: Inventar a 

realidade ou resgatá-la? Ambas as coisas. A realidade se reconhece nas fantasias dos poetas. 

[...] Desenraizada e cosmopolita, a literatura latino-americana é regresso e procura de uma 

tradição. Ao procura-la, a inventa. [...] Vontade de encarnação, literatura de fundação (PAZ, 

2003, p. 131). 

É através do “labirinto literário” demarcado em um entre-lugar linguístico e literário 

que Borges se torna um expoente argentino, seu multifacetismo da novo alento à poesia, com 

seus símbolos e metáforas, intercambiando a poesia e a história que se antagonizam e se 

completam, em um jogo de relação absoluta e de estranhamento entre ambas. As obras 

borgenas trazem em si a expressão de uma ideia, sentimento ou história em um jogo de 

oscilações delicadas que a cada texto geram novos enlaces, remetendo ao passado através da 

memória uma das marcas da literatura de Borges, tecida na fronteira entre ficção e história.    

No tabuleiro de Borges nada é posto de maneira aleatória, tudo tem uma finalidade e seu 

devido lugar de encaixe e o próprio autor transformando-se em personagem, ou seja, 

transformasse em objeto literário por ele e por outros autores que o ficcionalizam em 

diferentes artes e gêneros, entre os contos que convertem a figura do escritor em objeto 
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literário, merecem destaque: “El libro perdido de Borges” (2005), do argentino Mempo 

Giardinelli; “Borges el comunista”(1979), do mexicano René Avilés Fabila e “La novela de 

Borges” (1997), do argentino Pablo Brescia. 

Entre ficcionalizações e fronteiras rompidas o realismo fantástico de Borges evolui 

cada vez mais trazendo a história, a filosofia e a magia na linguagem metafórica, Borges 

literário por excelência coloca a literatura acima de todas as coisas, pois todas essas coisas 

podem ser ou se tornar literatura. Apesar de emitirem opiniões das quais diziam que Borges 

não se interessava pela realidade, Borges é um dos escritores que mais leu grandes obras 

historiográficas como “The Last Days of Immanuel Kant” do escritor inglês De Quiencey, 

como conta Emir Rodrígues Monegal: 

 

En ese artículo Georgie probablemente descubrió muy importante aspecto 

del método de escrita de De Quincey. Al narrar los últimos días de Kant, el 

escritor inglés creó un solo texto partiendo de narraciones de diversos 

testigos[…]pero en lugar de indicar la fuente en cada caso, prefirió presentar 

ese collage de textos como una sola narración atribuida a Wakasianski, para 

obtener unidad literaria. Borges seguiría el método al componer sus 

heterodoxas biografias de Historia universal de la infamia. También aquí la 

unidad del texto disfraza el sutil collage de las fuentes, que son parcialmente 

indicadas en la sección bibliográfica del libro. (MONEGAL 1987, p. 115; 

apud COSTA, 2005). 2 

 

Toda história quanto literatura são modos de explicar o presente através de uma 

narrativa retórica, para Borges, De Quincey era um escritor rico em detalhes criativos que 

enriquecia o tema abordado. Há também como dito acima o “método de colagem” que se 

configura em uma reapropriação de elementos preexistentes, mas que, isolados entre si não 

formam um sentido, neste caso os elementos são agrupados formando um sentido amplo. De 

Quincey recorre a colagem para recuperar sentidos ocultos ou perdidos visando o choque 

visual com os sentidos reconhecidos nos elementos colados. Tal método de autor parece ter 

influenciado Borges, pois seus textos partilham da mesma estética literária, desta forma    

 
2 Nesse artigo, Georgie provavelmente descobriu um aspecto muito importante do método de escrita de De 

Quincey. Ao narrar os últimos dias de Kant, o escritor inglês criou um único texto baseado em narrativas de 

várias testemunhas [...] mas, em vez de indicar a fonte em cada caso, preferiu apresentar essa colagem de textos 

como uma única narração atribuída a Wakasianski, Obter unidade literária. Borges seguiria o método ao compor 

suas biografias heterodoxas da História Universal da Infâmia. Aqui também a unidade do texto disfarça a 

colagem sutil das fontes, que são parcialmente indicadas na seção bibliográfica do livro. (MONEGAL 1987, p. 

115; apud COSTA, 2005). 
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Borges (2010) utiliza a literatura como “forma de expressão artística da sociedade possuidora 

de historicidade e como fonte documental para a produção do conhecimento histórico”. Para 

reafirmar essa ideia, Pesavento (2016) diz que tanto a história quanto a literatura “[...] 

correspondem a narrativas explicativas do real que se renovam no tempo e no espaço, mas 

que são dotadas de um traço de permanência ancestral, pois os homens [...] desde sempre, se 

expressaram pela linguagem no mundo do visto e do não visto, através das suas diferentes 

formas: a oralidade, a escrita, a imagem, a música” (PESAVENTO, 2006, p. 2). De fato, a 

Literatura é muitas vezes ficcional, retratando personagens que não existem, porém os contos 

de Borges transitam entre a autobiografia e a memória, visto que em seus contos um tema 

recorrente é a recuperação da infância e a menção à rua, à escola e os livros lidos na biblioteca 

da casa onde residiu em Buenos Aires. Ribeiro (2000) reforça essas colocações dizendo que 

“a Literatura é uma instituição social viva, que deve ser entendida como um processo 

histórico, político e filosófico; semiótico e linguístico; individual e social, a um só tempo. Sua 

realidade transcende o texto para assumir o discurso, que conta, minimamente, com as 

dimensões do enunciador, do enunciado e do enunciatário” (RIBEIRO, 2000, p. 97). 

A literatura é “[...] uma narrativa que, de modo ancestral, pelo mito, pela poesia ou 

pela prosa romanesca fala do mundo de forma indireta, metafórica e alegórica” 

(PESAVENTO, 2006, p. 6) e são esses aspectos que enxergamos em Borges, tornando-o 

universal, segundo Harold Bloom (1994) que diz: “de todos os autores latino-americanos 

neste século (XX), é o mais universal” pois Borges transita por diferentes caminhos, antes 

criticados e hoje aclamados pela crítica. Para Borges a criatividade, a imaginação e a 

originalidade, partem das condições reais do tempo e do lugar, as quais, ressaltamos, podem 

ser concretas ou não, da existência social e de suas experiencias.  Em registros do livro O 

pensamento vivo de Jorge Luis Borges, vemos que: 

 

a memória é o essencial, posto que a literatura está feita de sonhos e os 

sonhos se fazem de 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, 1987, p. 94). 
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Indo além das palavras de Bloom (1994) e justificando essas colocações, temos a 

concretização da memória literária de Borges em Funes, o Memorioso e A Biblioteca de 

Babel, onde estão contidas todas as lembranças de todos os tempos e de todos os homens, 

indo de encontro a citação do Borges de que literatura é memória e que para escrever é 

necessário imaginar, o que é imaginado se torna real, todo esse realismo mágico foi visto nos 

livros por Borges, antes de serem vistos no mundo real. A historicidade por trás dos textos de 

Borges é o ponto onde o tempo aparece ligado a experiências pessoais. O autor historiciza seu 

tempo vivido através da memória e isso se torna matéria de seus escritos, figurando-se como 

historiador ao identificar a necessidade de historicizar e particularizar a experiência humana. 

Borges em suas narrativas interliga o discurso histórico e literário, discutindo a verdade em 

combinação com a ficção. Segundo PAZ (1982, p.227): “A história é o lugar de encarnação 

da palavra poética”, ou seja, o autor busca por meio da ficção representar a realidade histórica 

correspondente ao seu tempo, ao tempo da sua produção literária. A história é utilizada como 

ferramenta literária, porém de acordo com Chartier (2009) esta ferramenta tem sido 

inutilizada: 

A distinção mais antiga entre ficção e história, na qual a ficção é concebida 

como apresentação do imaginável e a história como representação do 

verdadeiro, deve dar lugar ao reconhecimento de que só podemos conhecer o 

real comparando-o ao imaginável. [...] A meu ver, a história, enquanto 

disciplina, vai mal atualmente porque perdeu de vista suas origens na 

imaginação literária. No empenho de parecer científica e objetiva, ela 

reprimiu e negou a si própria sua maior fonte de vigor e renovação 

(CHARTIER, 2009, p. 24). 

 

Borges mostra que “a literatura não é outra coisa que um sonho dirigido”. Tornando 

evidente que no universo ficcional de Borges, sonho pode ser compreendido como o encontro 

da realidade da ficção, desta forma todas as narrativas, mesmo que não “realistas” fixam-se 

em uma fonte de informação da qual se constrói a história. Como vimos anteriormente, esta 

fonte pode ser o próprio autor – como ocorre em Funes, O memorioso, conto que foi resultado 

de um acidente durante o Natal de 1938, onde Borges ao subir uma escada rapidamente acaba 

batendo a cabeça em um batente. Algo que aparentemente poderia ser resolvido com rapidez, 

acabou complicando-se e infeccionando, causando febres e alucinações após evoluir para uma 

septicemia3, atormentando o autor – por ter sido um dos interpretes – Visto que em El sur o 

 
3 Doença complexa e potencialmente grave. 
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personagem autobiográfico e protagonista do conto Juan Dahlmann sofre um acidente similar 

ao de Funes – ou simplesmente por conhecer os protagonistas, sendo assim a história também 

se configura como símbolo ou temática que acompanha Borges ao longo de sua carreira que 

aparece em seus escritos “cosmopolitas” com temas regionalistas ligados a sua Argentina 

considerados também como “narrativas criollas” e em seus temas “filosóficos”. 

Os contos que veremos nos próximos capítulos contém uma gama de referências com 

pequenas variantes com a mesma construção labiríntica. Na década de 40 o escritor Adolfo 

Bioy Casares, amigo e colaborador de Borges, assinalou que Borges havia criado “um novo 

gênero literário que participa do ensaio e da ficção” (CASARES, 1940, p.13; apud 

ARRIGUCI JR, 1996). Esta criação era destinada a especialistas, pois possuíam um teor 

filosófico e que de maneira intrigante executa uma junção de símbolos como um espelho e 

uma enciclopédia e desses havia uma analogia ao nosso universo. Juntamente com esses 

símbolos o autor insere a sua figura como figura histórica no mundo da ficção. 

Tratando-se da analogia, no conto As Ruinas Circulares, Borges insere em sua 

narrativa o homem e Deus como figuras compatíveis, pois o poder da criação emana de um 

ser divino. Outra característica importante do conto é a ausência do nome do personagem 

principal, nos levando subjetivamente a uma múltipla identidade, ou seja, existe neste símbolo 

o múltiplo figurado em uno, um rosto que contem todos os outros rostos. 

A partir das Ruinas Circulares podemos refletir brevemente referencias no conto O 

Aleph, traçando pontos em comum dos quais se destacam uma noção de divindade presente no 

objeto e a infinitude de significações de uma experiência.   
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3 DIÁLOGOS INSOLITOS ENTRE BORGES E NIETZSCHE 
 

3.1 O ENCONTRO DE NIETZSCHE E BORGES.  

 

No livro Ficcções (1944) encontramos a célebre frase “a metafísica é um ramo da 

literatura fantástica”, Borges atribui essa passagem aos metafísicos de Tlön (BORGES, 1972, 

p. 436). Tlön, Uqbar, Orbis Tertius é um conto sobre um enigmático país chamado Uqbar, 

onde o narrador é o próprio Jorge Luis Borges e as demais personagens seus amigos reais. 

Para os habitantes de Tlön, não há permanência de estruturas e objetos enquanto estes não são 

observados, ou seja, Tlön é um mundo onde as coisas só existem através do pensamento. 

Segundo Kant, dado que pela sensibilidade representamos somente os fenômenos e não as 

coisas em si mesmas, então tais representações se encontram só no sujeito e não se referem a 

coisas reais. Nesse processo, a filosofia presente nesse contexto pode ser compreendida como 

o domínio da verdade, onde se cria uma relação mediata de conhecimento em que o mundo é 

construído mediante a afirmação do sujeito e sua objetividade, pois o mesmo passa a exercer a 

função de ponto inicial do conhecimento.  

A presença da metafísica no campo da filosofia é muito comum no fantástico de 

Borges, são notórias suas leituras de Friedrich Nietzsche. A discussão acerca do tema é muito 

ampla, porém nos atentaremos ao que há em comum entre Nietzsche e Borges, sobre a 

narrativa do tempo e outras características metafóricas. Borges em suas obras substitui os 

conceitos filosóficos por imagens literárias, facilitando ou não a compreensão do leitor que 

acaba se inserindo em uma trama. Tais imagens se configuram como “cenas memoráveis” e 

dinâmicas, segundo Daniel Balderston e Silvia Molloy: 

 

Los hilos de un relato se entrelazan cada tanto y forman un diseño en la 

trama; los personajes adoptan cada tanto una actitud, los unos ante los otros 

o ante la naturaleza, que graba el relato en la memoria como una 

ilustración… Crusoe retrocediendo ante la huella de un pie, Aquiles gritando 

contra los troyanos, Ulises doblando el enorme arco, Christian que huye 

tapándose los oídos con las manos: cada uno de ellos es un momento 

culminante de la leyenda, y cada uno quedó impreso en el ojo de la mente 

para siempre. Podemos olvidarnos de otras cosas; olvidaremos las palabras, 

por bellas que sean; olvidaremos el comentario del autor, aunque haya sido 

ingenioso y exacto, pero estas escenas memorables, que ponen la marca 

definitiva de la verdad en un relato y colman, de una vez, nuestra capacidad 

de goce simpático, las adoptamos de tal modo en el seno de nuestra mente 



22 

 

 

 

que ya nada podrá borrar o debilitar esa impresión. Es esa, pues, la función 

plástica de la literatura: dar cuerpo a un personaje, pensamiento o emoción 

en algún acto o actitud que impresione de manera notable al ojo de la mente. 

(apud: BALDERSTON, 1985, p. 42-43; MOLLOY, 1979, p. 124). 

 

As “cenas memoráveis” são pontes para introduzir o leitor em uma metafísica 

fantástica e respectivamente propor uma reflexão acerca do tempo enquanto elemento 

estruturante da nas narrativas borgeanas. O ato de narrar está estreitamente relacionado ao 

tempo, pois além de moldar a estrutura narrativa, o tempo é imprescindível para a construção 

do sentido do texto. Mas o que seria essa metafisica fantástica?  Entende-se como metafísica 

neste contexto o conjunto de explicações filosóficas que baseia sua compreensão em 

hipóteses. Segundo Bergson é impossível pensar o tempo sem a memória, sem distinguir o 

antes e depois; entretanto é também imprescindível para a manutenção da memória que algo 

permaneça igual. O pensamento fantástico de Borges situa-se entre o mimético, ou seja, 

recriada, simulada e o maravilhoso, mesclando, combinando e confundindo elementos do 

destes dois campos onde o maravilhoso se configura pelas narrativas em que o narrador torna-

se onisciente e autoritário diante de fatos temporalmente distantes, o mimético se esforça para 

imitar a realidade através da ficção criando equivalência entre ambas, porém distanciando as 

experiencias reais e ficcionais como anuncia Jackson: 

 

Es mejor, tal vez, definir lo fantástico como un modo literario antes que un 

género, y ubicarlo entre los opuestos de lo maravilloso y lo mimético. Las 

formas en que opera pueden entonces entenderse por su combinación de 

elementos de estos dos diferentes modos […] (JACKSON, 1986, p.30).4 

 

Visto que Borges se apropria de elementos metafísicos e memoráveis, Friedrich 

Nietzsche é chamado a dialogar com Borges. A teoria do eterno retorno de Nietzsche é vista 

ora como uma hipótese cosmológica (ampla, podendo ser observada sem restrição), ora como 

uma hipótese metafísica (sobrenatural). É interessante notar a ligação que faz Nietzsche entre 

mundo, repetição e jogo, elementos presentes nas obras de Borges. A teoria do Eterno 

 
4 É melhor, talvez, definir o fantástico como um modo literário em vez de um gênero, e colocá-lo entre os 

opostos do maravilhoso e do mimético. As maneiras pelas quais opera podem ser entendidas por sua combinação 

de elementos desses dois modos diferentes... [...] (JACKSON, 1986, p.30). 
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Retorno foi iniciada em textos póstumos de 1881 onde o mesmo mostra a idealização da 

teoria:  

Contarei agora a história do Zaratustra. A concepção fundamental da obra, o 

pensamento do eterno retorno, a mais elevada forma de afirmação que se 

possa em absoluto alcançar, é de agosto de 1881: foi lançado em uma página 

com o subscrito: “6000 pés acima do homem e do tempo”, Naquele dia em 

que caminhava pelos bosques perto do lago de Silvaplana, detive-me junto a 

um imponente bloco de pedra em forma de pirâmide, pouco distante de 

Surlei. Então veio-me este pensamento (NIETZSCHE, 2011, p. 87). 

 

Borges antecede o Boom com todo sua bagagem literária adquirida em uma biblioteca 

e Nietzsche se coloca “6000 pés acima do homem e do tempo” com seu Zaratustra rompendo 

a tradição da filosofia e adentrando a praticidade da vida do sujeito agente idealizando seu 

ubermensh (“super – homem” ou o “além do homem”) a superação do homem, onde o 

Zaratustra de Nietzsche se assemelha a um deus e tem a necessidade de transformar o mundo 

a partir da morte de Deus, como afirma Zavatta: “[...] dizer, quase com certeza, que o anúncio 

de Nietzsche a humanidade é a mensagem de seu Zaratustra, [...] que se tornou ciente da 

decadência dos grandes valores considerados por séculos o fundamento da vida e da 

civilização europeia (ZAVATTA, 2009, p. 94). Se lermos o conto Las Ruínas Circulares de 

Borges, veremos que existe também uma ideia do ubermensh ou “super- homem” a ser criado 

diante de um homem que sonhou um homem que sonhou um homem:  

 

O propósito que o guiava não era impossível, ainda que sobrenatural. Queria 

sonhar um homem: queria sonhá-lo com integridade minuciosa e impô-lo à 

realidade. Esse projeto mágico esgotara o espaço inteiro de sua alma; se 

alguém lhe tivesse perguntado o próprio nome ou qualquer aspecto de sua 

vida anterior, não teria acertado na resposta. (BORGES, 1999, p.25).  

 

O homem a ser sonhado devia ser o homem “além do homem”, um homem liberto do 

mundo das aparências, um homem que ascendesse à condição de indivíduo. Somente nesta 

“simples” passagem observamos o quanto a metafisica e a ficção ou a metaficção evoluem de 

um modo que ultrapassa a estética da pós-modernidade, ou seja, o homem pós-moderno 

carece de certezas, ele deve entender a si mesmo para obter um equilíbrio da realidade, 
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dramatizando e provocando mudanças onde o discurso se estrutura em uma realidade social, 

como afirma Anna Jamroziak: 

 

(as imagens artísticas) enfrentam o espectador contemporâneo como 

fantasmas: intrigantes e intensas, embaraçosas e sedutoras pelo que elas 

próprias são e pelas cadeias em que podem ser colocadas e em que aparecem 

graças a seus criadores e a seus receptores inclinados à interpretação. (...) O 

autor das imagens pós-modernas é um animador ou apresentador, mais do 

que criador. (...) A autoria consiste no ato de montar o processo em 

movimento, enquanto o processo assim originado não tem em mira algum 

ponto de objetivação final numa reificada, funcionando, em vez disso, de 

maneira livre e desabrida, através de muitos caminhos – e continua 

incompleto e aberto (apud. BAUMAN, 1998, p.135). 

 

Mais uma vez imagens artísticas que chocam o espectador também estão presentes em 

Nietzsche. No Eterno Retorno que está presente na obra A Gaia ciência, onde arte e vida se 

encontram, refletindo sobre a vivência e buscando a criação na destruição novamente através 

de imagens em um contexto no qual se trata nada menos do que perguntar-se ou de responder-

se “sim” ou “não” unindo o mundo real com o ficcional. Mas antes de tudo, o que é o eterno 

retorno? É preciso investigar o que seja esse eterno retorno, pois assim como Borges, 

Nietzsche não deixa explicito o que seja ao utilizar imagens que apenas fazem alusão ao 

eterno retorno, mas podemos saber de onde vem essa reflexão. Em 1882, quando nasce o 

eterno retorno, Nietzsche estava lendo a obra de Otto Caspari, Der Zusammenhang der Dinge, 

que possui estudos e argumentos sobre a hipótese da eternidade do mundo, través dessa leitura 

Nietzsche estabelece a seguinte reflexão: 

 

Que sucederia se, um dia ou uma noite, um demônio resvalasse furtivamente 

pela tua mais erma solidão e te dissesse: “Esta vida, que vives agora e que já 

viveste, deverás vive-la mais uma vez e inumeráveis vezes ainda; e não 

haverá nada de novo nela, mas cada dor e cada prazer, cada pensamento e 

cada suspiro, e tudo que existe de indizivelmente pequeno e grande na tua 

vida deverá retornar a ti, e tudo na mesma ordem e na mesma sequência – 

como também esta aranha e este luar por entre as árvores, e igualmente este 

momento e eu mesmo. A eterna ampulheta da existência, que não cessa de 

virar sobre si mesma – e tu com ela, ínfimo grão de pó (NIETZSCHE; apud 

ALMEIDA, 2005, p. 19). 
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O movimento cíclico absoluto e infinitamente repetido de todas as coisas é uma das 

doutrinas de Zaratustra, profeta Pérsio nascido em meados do século Vll a.C. e fundador do 

Zoroatrismo. É visível no trecho acima elementos que são encontrados na poética de Borges 

dos quais podemos citar as alusões, imagens e metáforas que representam o “além-do-

homem”, apresentando-se como mortífero e libertador em sua “sabedoria trágica”. Para 

Borges, baseado em Demócrito, o que chamamos de infinito é a reduplicação do mundo, onde 

homens iguais cumprem uma variação de destinos iguais, se investigarmos esse mundo 

paralelo chegaremos ao Aleph, um mundo ficcional borgeano composto por tudo que existe e 

tudo que já existiu e tudo que existirá: “vi o Aleph, de todos os pontos, vi no Aleph a Terra, e 

na Terra outra vez o Aleph e no Aleph a Terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto, e 

senti vertigem e chorei, porque meus olhos tinham visto[...] o inconcebível universo” 

(BORGES, 1998, p.696). Mundo que se assemelha a uma biblioteca sem começo ou fim. 

Biblioteca esta que resume todas as obras de Borges, pois assim como a Biblioteca de Babel é 

possível selecionar qualquer texto de Borges como o centro – inicio – e este se relacionará 

com todos os outros o mundo paralelo de Borges nos mostra infinitas “variações sobre o 

mesmo tema” e assim o mesmo também vê a literatura. O que Nietzsche e Borges têm em 

comum são as variações de um mundo paralelo onde ambos criam imagens aproximadas que 

constituem a própria explicação do inenarrável. O “além do homem” de Nietzsche está 

presente em Borges, pois em uma das edições de Ficciones, José Luis Rodriguez Zapatero 

alerta: a fronteira do mundo real – “el mundo seguro y confortable del que está hecha la vida 

cotidiana5” (ZAPATERO, 2001, p. 2)  – será ultrapassada.     

O “além do homem” que se configura em a superação do homem, como diz Nietzsche 

em Assim Falou Zaratustra: “Eu vos ensino o super-homem. O Homem é algo que deve ser 

superado. Que fizeste para supera-lo?” (NIETZSCHE, 2011, p.13), em Borges e Nietzsche 

não se tratam apenas de uma simples viagem ao imaginário literário ou filosófico, as 

metáforas escritas por ambos invadem o mundo real e multiplicam seus sentidos diluindo 

nossas certezas, que obedece ao esquema “causa/consequência”. Há neste jogo de metáforas 

uma justificativa lógica que se justificam e chamam atenção para si mesma, pois segundo 

Aristóteles, relatar uma invenção é mais aceitável do que detalhar os fatos de da maneira que 

ocorreram efetivamente. Em Borges o fato vivido pelo narrador deve se lido e aceito com 

invenção, pois aí se sustenta a dúvida durante o conto trazendo oposição entre sonho e 

 
5 “o mundo seguro e confortável do qual a vida cotidiana é feita” 
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realidade. A abordagem da realidade em Borges estará sempre associada à ficção, pois para 

Borges a realidade é apenas um ponto de vista, podendo haver muitos outros. Ainda nesta 

linha de pensamento Irène Bessière (2009) considera que a fusão de elementos contraditórios 

(ficção/realidade), “reunidos segundo uma coerência e uma complementaridade próprias”, 

constitui a base do gênero fantástico, cujo efeito é promover a “desrealização do real” 

(BESSIÈRE, 2009, p.56-57). A ficção é uma instancia da experiência, entendendo experiência 

não como acúmulo de informações empíricas, mas como elaboração de um significante que se 

nos impõe como instância crítico-prática da memória.     

Visto que na filosofia ou na visão do filósofo, não temos acesso ao mundo, apenas 

temos representações feitas através de metáforas que de acordo com o pensamento filosófico 

utilizamos tais metáforas para criarmos outras metáforas ou outras representações, com base 

nas leituras de Nietzsche percebemos que a metáfora que explica o “além do homem” pode 

ser encarada como fundante ou fundada. A metáfora fundante proporciona uma visão criadora 

de conceitos, que segundo Nietzsche: 

 

A “coisa em si” (tal seria justamente a verdade pura sem consequência) é, 

também para o formador da linguagem, inteiramente incaptável e nem 

sequer algo que vale a penas. Ele designa apenas as relações das coisas aos 

homens e toma em auxílio para exprimi-las as mais audaciosas metáforas. 

Um estímulo nervoso, primeiramente transposto em uma imagem! Primeira 

metáfora. A imagem, por sua vez, modelada em um som! Segunda metáfora. 

E a cada vez completa mudança de esfera, passagem para uma esfera 

inteiramente outra e nova (NIETZSCHE, 1974, p. 47). 

 

Percebemos que de certa forma os conceitos ou a verdade que sabemos sobre as 

coisas, são também metáforas cristalizadas por meio de uma socialização comum entre os 

homens. Segundo Johnson (1981), Nietzsche ao utilizar a metáfora não está apenas 

recorrendo a uma entidade linguística, mas antes introduz nela um processo ativo que 

encontra-se com o mundo, abarcando diferentes esferas paralelas que sozinhas não teriam 

significado ou relação. 

Na tradição da metáfora fundada a qual estabelece uma relação de semelhança, 

segundo Aristóteles a operação lexical “consiste no transporte para uma coisa ou nome da 

outra, ou do gênero para espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma para 

espécie da outra, ou por analogia.” (BOSI, 1993, p. 30). Investigando a literatura borgeana, 
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podemos perceber que Aristóteles define de maneira ímpar o jogo labiríntico de Borges e a 

“coisa em si” de Nietzsche que nada revela ou comunica primariamente, ou seja, tais 

metáforas em textos literários ou filosóficos requerem uma leitura e releitura do mesmo, pois 

é com efeito, a partir de bons enigmas que se constituem geralmente metáforas apropriadas. 

Borges executa com maestria esse transporte de sentidos incorporando os significados das 

coisas em símbolos e através destes símbolos o leitor busca as referências presentes para 

percorrer a estética labiríntica. Transportar o real para a ficção é o motivo pelo qual nos 

deparamos com tigres, espelhos, círculos entre outros símbolos de seu corpus linguístico. Ora 

metáforas implicam enigmas e, por conseguinte, é evidente que são bons métodos de 

transposição. Tanto para Aristóteles, Borges e Nietzsche as metáforas apresentam enigmas, 

ora na literatura fantástica que nos insere em um jogo, ora na filosofia que nos mostra a 

“verdade trágica” dos fatos.  

Problematizar a verdade sempre foi um foco das investigações de Nietzsche, pois o 

mesmo não lidava bem com este mundo, dessa forma buscava a verdade de um “além-

mundo”, além da verdade comum dos homens. Esta verdade trágica transforma-se em uma 

verdade sensorial, onde o leitor deve experimentar e decifrar a essência das coisas e  enigmas 

que nos mesmos textos em que as aproximações se encontram, também se destacam as 

diferenças, diferenças tais que estão ocultas no jogo narrativo de Borges para promover a 

imaginação por parte do leitor.     
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3.2 As Ruínas circulares e o eterno retorno. 

 

“Tudo isso me parece um sonho, dizia a mim mesmo; mas será outra 

coisa a vida humana? Eu sonho de modo mais extraordinário do que 

os outros, eis tudo... Onde está o possível? Onde está o impossível?” 

                      - J. Cazotte 

 

O que lemos em Nietzsche seria apenas uma teoria? Nietzsche escreve sobre 

Zaratustra em um mundo sem Deus, temos nesse primeiro momento o ponto de partida ou a 

causa primaria do surgimento do eterno retorno, mas não como teoria temporal como profecia 

que mostra a fragilidade da concepção teológica de mundo. Nietzsche sustenta que o homem e 

o mundo desprovido de um deus perdem todo seu sentido final e ficam desprovidos de um 

começo, segundo Nietzsche o mundo sem Deus permanece inalterável, ou seja, ele é eterno. 

Se Deus está morto excluímos subjetivamente a hipótese bíblica do apocalipse, neste sentido 

o mundo torna-se um circulo sem fim, isto é, o mundo passa a ter um curso compreendido 

como uma circularidade eterna. 

A reflexão trágica de Nietzsche conduz o homem a superar-se e aceitar o devir que 

exclui o fim a ser alcançado pela teologia cristã invertendo o critério de avaliação da vida e 

abrindo novas interpretações explicitando a vontade de poder cristã que seduz o homem a 

esperar um destino que anseia pelo esgotamento existencial e preservação do homem que 

lança sua redenção a uma vingança: 

 

A “salvação da alma” – ou, em alemão: “o mundo gira em torno de mim” 

[...]. O veneno da doutrina “direitos iguais para todos” – foi o cristianismo 

que mais fundamentalmente o disseminou; a todo sentimento de veneração e 

de distância entre homem e homem, isto é, ao pressuposto de toda elevação, 

de todo crescimento de civilização, o cristianismo fez uma guerra de morte, 

a partir dos mais secretos escaninhos dos instintos ruins – a partir do 

ressentimento das massas ele forjou para si a principal arma que tem contra 

nós, contra tudo o que é nobre, alegre, magnânimo sobre a terra, contra nossa 

felicidade sobre a terra (NIETZSCHE, 1998, p. 353). 

 

Nietzsche inquieto com o mundo que o cerca, também criticou o cristianismo e suas 

condutas, que segundo o filosofo prevê uma ética do dever e da obediência à lei divina, pois 

segundo Nietzsche cada individuo deveria ser dono de suas ideias sem estar preso a um fim 



29 

 

 

 

condenatório. É sob esta redenção antimoral que Nietzsche estabelece todas essas críticas já 

vistas, contrapondo-se a compaixão como negação da vida, pois para o mesmo “Nem a moral 

nem a religião, no Cristianismo, têm algum ponto de contato com a afetividade”, para 

Nietzsche no Cristianismo existem “causas imaginarias” e “feitos imaginários”(DELEUZE 

1976, p. 90). 

Podemos observar que existe um sacrifício em prol da vida do próprio homem, existe 

uma “tendência hostil à vida” que se traja em palavras sublimes e sustenta o niilismo 

travestido de moral religiosa, esta que está travestida de “compaixão”, ou seja, a moral 

religiosa para Nietzsche é um atentado a vida do homem que quer ser livre. A redenção do 

homem pela moral cristã compromete seu crescimento vital e o enfraquece. Nietzsche apela 

para o reconhecimento da aparência, do autoengano e da ilusão que se tornaram mais 

necessários do que a verdade, tornam-se superiores a vontade de poder. O cristianismo para 

Nietzsche nada mais é que uma negação a vida, que nasce da fraqueza do homem e se torna 

um instrumento de vingança utilizando a “ficção” para falsear a realidade configurando a 

redenção em um “feito imaginário” e Deus em uma “causa imaginaria”. 

Podemos ler Borges em Nietzsche e ver o pensamento de Nietzsche em outros 

pensamentos como o pensamento estóico, que preza pela fidelidade ao conhecimento e que 

responde as inquietações a respeito do homem. Segundo os estoicos o fogo (logos) é 

responsável pela construção, destruição e reconstrução do cosmo, em um eterno movimento 

cíclico, e é neste movimento cíclico que vemos Nietzsche e o eterno retorno. Esse retorno não 

seria possível se não pela destruição causada pelo fogo, imaginemos então o templo 

incendiado das Ruínas Circulares:  

 

“[...] O certo é que o homem cinza beijou o lodo, subiu as encostas da ribeira 

sem afastar (provavelmente, sem sentir) as espadanas que lhe dilaceravam as 

carnes e se arrastou, mareado e ensanguentado, até o recinto circular que 

coroa um tigre ou um cavalo de pedra, que teve certa vez a cor do fogo e 

agora a da cinza (BORGES, 2005, p.46). 

 

Este homem chega a um templo circular que possui um símbolo sagrado e se purifica 

para sonhar. Através das imagens vistas durante este sonho, o homem impõe-se a gerar outro 

homem e submetê-lo a realidade: “O objetivo que o guiava não era impossível, ainda que 

sobrenatural. [...]” (BORGES). O homem sonhado no conto funciona como simulacro, uma 
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representação ou o eu duplo e quem gera este homem teme que o mesmo perceba que não é 

um ser humano normal, a realidade não pode ser dita ao duplo, pois poderá causar angústia. 

Em um determinado momento este homem que sonhou outro homem percebe que também 

estava sendo sonhado por alguém:  

 

Por um instante, pensou refugiar-se nas águas, mas em seguida compreendeu 

que a morte vinha coroar sua velhice e absolvê-la dos trabalhos. Caminhou 

contra as línguas de fogo. Estas não morderam sua carne, estas o acariciaram 

e o inundaram sem calor e sem combustão. Com alívio, com humilhação, 

com terror, compreendeu que ele também era uma aparência, um simulacro 

que outro estava sonhando (BORGES, 2005, p. 47). 

 

No inicio deste conto, existem algumas pistas sobre de onde vem este homem e nele 

Borges diz o seguinte: “[...] o homem taciturno vinha do Sul, e que sua pátria era uma das 

infinitas aldeias que estão águas acima, no flanco violento da montanha, onde o idioma zende 

não se contaminou de grego e onde é infrequente a lepra” (BORGES, 2000, p.34). O idioma 

em questão é um idioma originário da Pérsia utilizado por membros de uma religião, o 

zoroastrismo e que teria como profeta Zaratustra. Novamente voltamos a Nietzsche e ao 

eterno retorno que as ruínas circulares executam: “[...] às vezes, inquietava uma impressão 

que tudo aquilo já acontecera” (BORGES, 2000, p.37). 

 No livro Outras inquisições (1996), em um dos ensaios intitulado A flor de Coleridge, 

Borges cita uma ideia que dialoga com as noções de tempo de si mesmo e Nietzsche, no qual 

desenvolve um raciocínio de um tempo simultâneo através da seguinte citação: “Se um 

homem atravessasse o Paraíso em um sonho e lhe dessem uma flor como prova de que 

estivera ali, e ao despertar encontrasse essa flor em sua mão... O que pensar?”  Coleridge nos 

mostra o quão assustador e maravilhoso é o sonho que nos leva ao familiar e ao estranho. Na 

antiga Grécia o sonho tinha valor oracular, o mundo dos sonhos nos leva a estabelecer uma 

relação entre fantasia e desejo pautado na sensorialidade da imaginação. Segundo Vernant “os 

oráculos possuíam “uma espécie de extra sentido, que lhes descobre o acesso ao mundo 

normalmente interdito aos mortais” (VERNANT, 1990, p. 360). É muito comum vermos 

Oráculos serem interpretados por cegos, pois a mensagem a ser passada ao espectador é da 

existência de uma outra visão, interdita aos mortais, como conta Adélia Toledo no livro As 

Portasdo Sonho: “E desde longa tradição, apenas os adivinhos são cegos como por exemplo 
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Tirésias, pois têm o dom de “ver o invisível”, mas também os poetas, de Homero aos 

cantadores do Nordeste, passando por Camões. Cegos dos olhos do corpo, porque têm uma 

outra visão, normalmente interdita aos mortais” (MENESES, 1995, p.18). Ainda neste livro a 

autora expõe no contexto da Grécia antiga de onde vem a dadiva de sonhar: “Isso nos 

reconduz ao estatuto dos sonhos como umas das principais artes mânticas. Prometeu não 

apenas dá aos homens os sonhos, mas foi o primeiro a distinguir entre eles quais hão de 

tornar-se realidade, e esclarecer-lhes os sentidos carregados de obscuros presságios” 

(MENESES, 1995, p. 26). 

Visitando alguns contos contidos no livro Discusión (1932) de Borges, encontramos 

novamente a ideia de infinito e supostamente a descrição do conto Ruínas Circulares, na 

seguinte passagem de Avatares de la tortuga: 

 

El mayor hechicero (escribe memorablemente Novalis) sería el que se 

hechizara hasta el punto de tomar sus proprias fantasmagorías por 

apariciones autónomas. ¿No sería ése nuestro caso?” Yo conjeturo que así 

es. Nosotros (la indivisa divinidad que opera en nosotros) hemos soñado el 

mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio 

y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenue y 

eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso (BORGES, 1932, p. 

258).6 

 

Sabemos que uma das imagens que Borges costuma utilizar em seus contos é o 

espelho e nele podemos ver como é formada a função do eu, nos transformando em uma 

imaginação, em mimese, em duplo, em um “eu virtual”. Neste conto o homem ao chegar às 

ruínas “dormiu, não por fraqueza da carne, mas por determinação da vontade” (BORGES, 

2000, p.34), logo no início da vida passamos boa parte do tempo dormindo, neste momento 

possuímos apenas o signo em formação tanto do significante quanto do significado, porém 

possuímos o imaginário, segundo Lacan dormimos para concluir o “inacabamento anatômico 

do sistema piramidal” e “antes de existir em si, por si e para si, a criança existe para e por 

outrem” (LACAN, 1949, p. 29). Na ficção de Borges um homem gerado através do sonho de 

outro homem torna-se o significante e receptáculo deste primeiro homem como acontece com 

a criança em Lacan, ou seja, ela se torna objeto para se constituir sujeito. As ruinas se tornam 

para o homem um local seguro para concluir sua tarefa, porém, no mesmo local havia outros 

homens que o observava: 
 

6 O maior feiticeiro (Novalis escreve de forma memorável) seria aquele que enfeitiçou a ponto de tomar sua 

própria fantasmagoria por aparências autônomas. Não seria esse o nosso caso? Acho que sim. Nós (a divindade 

indivisa que opera em nós) sonhamos o mundo. Sonhamos que é resistente, misterioso, visível, onipresente no 

espaço e firme no tempo; mas consentimos em sua arquitetura tênue e eternos interstícios de irracionalidade em 

saber que é falso (BORGES, 1932, p. 258). 
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Por volta da meia-noite, despertou-o grito inconsolável de um pássaro. 

Marcas de pés descalços, uns figos e um cântaro avisaram-no de que os 

homens da região lhe tinham espiado com respeito o sono e solicitavam o 

seu amparo ou temiam a sua magia. O arroz e as frutas de seu tributo eram 

pasto suficiente para seu corpo, consagrado à única tarefa de dormir e sonhar 

(BORGES, 2000, p. 34). 

 

Observamos mais uma constatação de que este homem é objeto de outro homem, 

como a criança pode ser entendida como objeto de seus pais e com estes se identifica, como 

se identificou o homem ao escolher uma imagem pronta em seu sonho: “Uma tarde (agora 

também as tardes eram tributárias do sonho, agora velava apenas um par de horas no 

amanhecer) licenciou para sempre o vasto colégio ilusório e ficou com um só aluno. Era um 

rapaz taciturno, citrino, indócil às vezes, de feições afiladas repetindo as de seu sonhador.” 

Segundo a frase de René Descartes, penso logo existo, a mimese sonhada é apenas um 

espectro, pois ele não pensa e é movido pelo inconsciente, não pelas projeções e elaborações 

do outro. Ao gerar este homem e o encontra-lo como reflexo em um espelho como um 

fantasma sem consciência “sobreveio a catástrofe”, pois o homem não o representava: 

 

O homem, um dia emergiu do sono como de um deserto viscoso, olhou a luz 

vã da tarde que, à primeira vista, confundiu com a aurora e compreendeu 

que não sonhara. Toda essa noite e todo o dia, contra ele abateu a intolerável 

lucidez da insônia. [...]Quis congregar o colégio e apenas havia articular 

algumas breves palavras de exortação, este se deformou, se apagou. Na 

quase perpétua vigília, lágrimas de ira queimavam-lhe os velhos olhos. 

Compreendeu que o empenho de modelar a matéria incoerente e vertiginosa 

de que se compõe os sonhos é o mais árduo que pode empreender um 

homem. (BORGES, 1999, p. 501). 

 

O entre-lugar que chegamos ao ler as obras de Borges tornam-se realmente uma 

viagem labiríntica onde quando ousamos pensar que chegamos ao final descobrimos que há 

ainda vários caminhos a percorrer, tomados de significantes e significados que nos enche de 

curiosidade. Se o homem ao retomar a tarefa de sonhar, cita “sílabas ilícitas” ou silabas 

criptográficas, apesar de ter inserido Deus, o judaísmo ou a Cabala deixo claro que o interesse 

de Borges estava nos procedimentos hermenêuticos ou criptográficos que a ela conduzem, ou 

seja, nas metáforas e analises que o leitor deve buscar e investigar para preencher espaços 

vazios do seu texto é daí que surge uma espécie de criação de corpus no qual Borges insere os 

seus variados símbolos linguísticos como espelhos, tigres, labirintos. Dessa forma Borges 
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transforma o leitor em um suposto Sherlock Holmes, personagem da literatura britânica cujo 

papel é de investigador em um romance policial criado por Sir Arthur Conan Doyle. 

Voltando às Ruínas Circulares o homem retoma o seu sonho e sonha “um homem 

inteiro, um moço, mas este não se incorporava nem falava, nem podia abrir os olhos. Noite 

após noite, o homem sonhava-o adormecido” (BORGES, 2000, p.37). Mais uma vez o 

homem fracassa e recorre ao Deus fogo:  

 

Nas cosmogonias gnósticas, os demiurgos amassam um vermelho Adão que 

não consegue pôr-se de pé; tão inábil e tosco e elementar como esse Adão de 

pó era o Adão de sonho que nas noites do mago tinha fabricado. Uma tarde, 

o homem quase destruiu toda a sua obra, mas se arrependeu. (Mais teria 

valido destruí-la.) Esgotado os votos aos numes da terra e do rio, arrojou-se 

aos pés da esfinge que talvez fosse um tigre e talvez um potro, e implorou 

seu desconhecido socorro (BORGES, 2000, p.37). 

 

Eis que surge a intervenção de um ser superior, um deus após o homem perceber que 

apenas a sua vontade não gerará o homem sonhado. Para que esse homem pudesse ter 

vitalidade o deus fogo propôs um acordo ao homem e ele aceitou: “Esse múltiplo deus 

revelou-se que seu nome terrenal era Fogo, que nesse templo circular (e noutros iguais) 

prestavam-lhe sacrifícios e culto e que magicamente animaria o fantasma sonhado, de tal sorte 

que todas as criaturas, exceto o próprio Fogo e o sonhador, julgassem-no um homem de carne 

e osso.” Segundo Lacan estaria esse homem sonhado em um estádio de espelho, pois de 

acordo com ele “A função do estádio de espelho é estabelecer uma relação do organismo com 

sua realidade” (LACAN 1949, p. 96). Para Lacan o estádio de espelho consiste em um mundo 

de tarefas mais elaboradas, é nesse momento que o sujeito começa a ser influenciado pelo 

desejo do outro. Se tomarmos esse espelho como metáfora veremos em Borges ou 

especificamente em Tlön, Uqbar, Orbis Tertius Borges, já diz que os espelhos e a cópula são 

abomináveis, porque multiplicam o número de homens. E assim sucedeu-se com êxito a tarefa 

do homem, e como já dito o templo foi mais uma vez destruído para um novo recomeço 

através do ad ifinitum, pois durante a narrativa passaram-se dias, noites, tardes e manhãs em 

um incrível desenrolar cronológico que se contamina e se perde pelo sonho, tornando uma 

tarefa difícil a diferenciação da narrativa real e a narrativa do sonho, intercambiando-se 

evidenciando a mágica que os move. 
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Partindo para uma reflexão através do conto, para Sartre, o homem é o único culpado e 

também é o único herói, de seus atos e “só há realidade na ação. [...] o homem não é se não o 

seu próprio projeto, só existe na medida em que se realiza, não é, portanto nada mais do que o 

conjunto de seus atos” e quando seu objetivo é alcançado esse homem fica perdido e ao 

mesmo tempo em êxtase. Em um conto que se assemelha As Ruínas Circulares intitulado El 

Inmortal o protagonista, Flaminio Rufo, inicia uma busca até a cidade dos imortais. Essa 

busca é iniciada unicamente pelo desejo de encontrá-la independentemente da existência ou 

não dessa cidade: “Ignoro si creí alguna vez em la Ciudad de los Inmortales: pienso que 

entonces me bastó la tarea de buscarla” (BORGES, 2005, p.11). Para Nietzsche é o desejo de 

conquista e afirmação que leva o homem a objetivar o mundo segundo a sua vontade, porém 

somente a vontade é impotente perante o que se é desejado – como vimos nas Ruínas 

Circulares - a vontade de poder transborda o homem em desejos e essa vontade unida ao 

poder pode transformá-lo naquilo que deseja ser: “O grande do homem é ele ser uma ponte, e 

não uma meta; o que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. Amo 

os grandes desdenhosos, porque são os grandes adoradores, as setas do desejo ansiosas pela 

outra margem” (NIETZSCHE, 2017, n.p). Através do tempo e do fracasso encerrou-se a 

busca do homem nas ruinas, o fracasso o fez refletir o que houve de errado e solicitar socorro, 

o tempo o fez amadurecer suas ideias e atingi-las de uma forma mais eficaz este homem 

tornou-se ponte do divino, do magico e atravessou a margem após carência sentida, pois como 

diria Zaratustra: “é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante” 

(NIETZSCHE, 2017, n.p).  
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4 O ALEPH EM QUESTÃO 
 

4. 1 A SIMULTANEIDADE DO ESPAÇO, A CONVERGÊNCIA DO MUNDO E A 

MODERNIDADE. 

“[...] só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a 

língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que 

permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução 

permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura”. 

-Barthes 

 

Argentina, 1949. Neste momento Borges publica o Aleph, conjunto de 17 contos 

repleto de referências reais e inventadas, dentre esses um conto leva o nome do livro que se 

passa em Buenos Aires, na primeira metade do século e nos insere em uma metalinguagem 

labiríntica onde o fascínio toma conta da visão humana ao presenciar a convergência dos 

espaços do mundo.  No livro Zohar, O livro do Esplendor, o autor narra uma fábula onde as 

vinte e duas letras hebraicas disputam entre si pelo privilégio de ocupar o primeiro lugar no 

alfabeto, que segundo o livro Mysteries of the Alphabet, Marc-Lain nos conta que o alfabeto 

carrega em si um signo linguístico que vai além das fronteiras da comunicação, onde 

percorremos o caminho do pictográfico ao alfabético e constatamos que o signo poderia ser 

usado para expor uma ideia e não algo concreto: 

 

Apesar, pois, de figurar já há milênios, como sistema convencional de signos 

destinados a reproduzir os sons e as articulações da fala humana, surge o 

alfabeto hebraico, naqueles livros, na sua condição de conjunto de sinais 

destinados a transmitir ideias. Assemelha-se com isto, àquela outra fase 

primitiva e ideográfica da escrita, em que os sinais sugeriam idéias do 

mundo e o inicio de sua materialização, a partir de um plano abstrato que 

jazia gravado sutilmente sob forma de letras invisíveis e silenciosas na 

Sabedoria Eterna (LINIPER, 1992, p. 14). 

 

 

Borges nos leva ao encontro do idioma Hebraico, antes considerada uma língua 

sagrada era usada em ambientes cerimoniais da religião e que conservou o significado por trás 

de suas letras. Segundo a fábula de Zohar o Alpeh era uma das letras que estava na disputa 

para ocupar o primeiro lugar do alfabeto, pois se queixava de ser singular diante de letras que 

eram plurais. E então o Alpeh recebe o consolo de Deus:  
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La letra Aleph quedóse en su lugar sin presentarse…Entonces le dijo el 

Santo Bendito Él: “¡Aleph! ¡Aleph! Empezaré el Génesis por la letra bet , 

pero no por eso no serás tú la primera de las letras. Mi unidad no podrá ser 

expressada sino por ti; en ti se basarán todos los cálculos y todas las 

operaciones del mundo y la unidad no podrá ser expresada fuera de la letra 

Aleph (LÉVY, 1976, p. 143).7 

 

A letra Aleph se tornou conforme o julgo de Deus a raiz do começo e nela está 

presente toda a articulação e dessa forma configurou-se em uma fonte de energia da qual 

necessitaria de um tradutor habilitado. O significado original da palavra Aleph ainda é 

desconhecido, porém alguns etimologistas ela representa um animal, o “boi”. Segundo o 

dicionário de símbolos “o animal, enquanto arquétipo, representa as camadas profundas do 

inconsciente e o instinto. Os animais são símbolos dos princípios e das forças cósmicas, 

materiais ou espirituais” (AUGEL, 2007, p. 341). 

O conto O Aleph inicia com uma pequena citação de William Shakespeare em Hamlet 

que diz: “Eu poderia viver recluso numa casca de noz e me considerar rei do espaço 

infinito...”. Quanto mais se conhece o universo, maior ele se torna, isso ocorre com as obras 

de Borges e suas referências surgindo a partir dai os labirintos espetaculares provocando uma 

atração vertiginosa. Embora possuir traços realísticos, percebemos que o conto não foge do 

fantástico, das metáforas e simbologias que marcam a obra de Borges, que em El Alpeh 

incialmente relata uma paixão por uma mulher chamada Beatriz Elena Viterbo: 

 

Na decadente manhã de fevereiro em que Beatriz Viterbo Morreu, 

depois de uma imperiosa agonia que em nenhum instante se rebaixou 

ao sentimentalismo ou ao medo, notei que os porta-cartazes de ferro 

da praça Constitución tinham renovado não sei que anúncio de 

cigarros; o fato me tocou pois compreendi que o incessante vasto 

universo já se afastava dela e que aquela mudança era a primeira de 

uma série infinita (BORGES, 2008. p, 14). 

 

 
7 A letra Aleph ficou em seu lugar sem aparecer... Então o Santo Abençoado lhe disse: “Aleph! Aleph! Iniciarei 

o Gênesis pela letra da aposta, mas não é por isso que você não será a primeira das letras. Minha unidade não 

pode ser expressa, exceto por você; Em você todos os cálculos e todas as operações do mundo serão baseados e a 

unidade não poderá ser expressa fora da letra Aleph (LÉVY, 1976, p. 143). 
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Mesmo após a morte de sua amada o narrador conserva a sua paixão através da 

memória mantendo-se fiel a ela, tão fiel que faz uma visita anual à casa da família, situada na 

Rua Garay, em Buenos Aires: 

Beatriz Viterbo morreu em 1929; desde então, não deixei passar um 30 de 

abril sem voltar à casa dela. Costumava chegar às sete e quinze e ficar uns 

vinte e cinco minutos; todo ano aparecia um pouco mais tarde e ficava um 

pouco mais; em 1933, uma chuva torrencial me favoreceu: tiveram de me 

convidar para jantar. Não desperdicei, como é natural, aquele precedente; em 

1934, apareci, já depois das oito, com um alfajor de Sanata Fé; com toda a 

naturalidade, fiquei para jantar. Assim, em aniversários melancólicos e 

inutilmente eróticos, ouvi as graduais confidências de Carlos Argentino 

Daneri (BORGES, 2008, p. 14). 

 

A ironia temporal apresenta-se mais uma vez em sua infinitude configurada no 

sentimento por Beatriz, além disso as conversas com Danieri também continham tons de 

ironia, em uma delas Borges fala sobre as ideias de Daniere a respeito do homem relatando da 

seguinte forma: 

Tão ineptas me parecem aquelas ideias, e tão longa sua exposição, que as 

relacionei imediatamente com a literatura; perguntei-lhe por que não 

escrevia. Previsivelmente, respondeu que já o fizera: aqueles conceitos, e 

outros não menos novidadeiros, figuravam no Canto Augural, Canto 

prologal ou simplesmente Canto-Prólogo de um poema em que trabalhava 

havia muitos anos, sem reclame, sem burburinho ensurdecedor, sempre 

apoiado nesses dois cajados que se chamam trabalho e isolamento. 

Primeiramente abria as comportas para a imaginação; em seguida fazia uso 

da lima. O poema se intitulava “A Terra”; tratava-se de uma descrição do 

planeta, em que não faltavam, decerto, a digressão pitoresca e a galharda 

apóstrofe (BORGES, 2008, p. 16). 

 

A partir das conversas com Daniere, Borges se vê diante de um louco, pois após 

Daniere relatar que sua casa poderia ser demolida, acrescenta uma revelação da qual dizia 

haver um objeto que conteria todo os lugares do universo chamado Aleph. Borges após ter 

concluído que Daniere estava louco, em tom de ironia pediu para vê-lo constatanto com 

assombro que o que Daniere dizia era verdade: 

O diâmetro de Alpeh seria de dois ou três centímetros, mas o espaço 

cósmico estava ali, sem diminuição de tamanho. Cada coisa (a lâmina do 

espelho, digamos) era infinitas coisas, porque eu a vi claramente de todos os 

pontos do universo. Vi o mar populoso, via a alvorada e a tarde, vi as 

multidões da América, vi uma teia de aranha prateada no centro de uma 
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negra pirâmide, vi um labirinto truncado (era Londres), vi intermináveis 

olhos imediatos perscrutando-se em mim como num espelho, vi todos os 

espelhos do planeta e nenhum me refletiu, vi num pátio interno da rua Soler 

as mesmas lajotas que trinta anos antes vira no corredor da casa de Fray 

Bentos [...] vi um câncer no peito, vi um círculo de terra seca numa calçada 

onde antes havia uma árvore, vi uma chácara de Adrogué, um exemplar da 

primeira versão inglesa de plínio, a de Phildemon Holland, vi ao mesmo 

tempo cada letra de cada página (quando menino, eu costumava me 

maravilhar com o fato de as letras de um volume fechado não se misturarem 

nem se perderem no decorrer da noite) vi a noite e o dia contemporâneos, vi 

um poente em Qerétaro que parecia refletir a cor de uma rosa em Bengala, vi 

meu quarto sem ninguém, vi num escritório de Alkmaar um globo terrestre 

entre dois espelhos multiplicado infindavelmente [...]vi o Aleph e no Aleph a 

Terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto, e senti vertigem e chorei, 

porque meus olhos tinham visto aquele objeto secreto e conjectural cujo 

nome os homens usurparam mas que nenhum homem contemplou: o 

inconcebível universo (BORGES, 2008, p. 18). 

 

Diante de tantas coisas vistas por Borges começamos a imaginar qual a relação de tais 

símbolos com a vida do escritor. Borges se coloca como ouvinte de Daniere, este poeta que 

escreveu um livro fictício e que também era bibliotecário e que escreve um extenso poema 

chamado “A Terra”. Neste poema Daniere discute a feição caótica da humanidade, apesar de 

conter somente um elemento fantástico neste conto e que se apresenta de maneira rápida, 

tomamos como foco a relação de Borges com Daniere, ou seja, a sua própria relação com a 

vida. Borges exerceu a profissão de Bibliotecário por muitos anos e considera a Biblioteca um 

Universo, Universo este que podemos ver no Aleph cujo tempo é desconstruído como 

acontece em Tlön, onde não existe o “tempo”, mas “os tempos” e estes são paralelos. 

O “duplo” em Borges também se apresenta nesse conto, ou seja, uma outra visão do 

“eu” se torna Danere, trazendo mais uma vez a ideia de desdobramento em outro universo 

com uma outra ideia de infinito, disfarçando-se. Os símbolos citados servem de metáfora à 

trama labiríntica e de auxílio às explicações e de criação de um corpus único que podemos 

extrair após ler o conto: 

 

[...] Jogando constantemente com o caráter de farsa, de simulação da 

tradução – o usar uma palavra no lugar de outra palavra, criar um texto outro 

que seria uma versão “exata” do primeiro –, Borges a converte em um de 

seus procedimentos ficcionais prediletos. Suas ficções espelhos invertidos de 

outros textos, palavras recheadas de apócrifos, tradutores, manuscritos 

originais e citações as mais diversas, uma tradução de sua biblioteca 

universal para a composição de uma escrita própria (MOREIRA, 2009. p. 

250-251). 
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Borges toma o Universo como patrimônio a ponto de realmente confundir o leitor e 

dar-lhe esperança que aquele símbolo citado realmente exista, como acontece na leitura de 

rodapé do conto: 

Pensando no Aleph como algo maravilhoso, situei-o no ambiente mais cinza 

que pude imaginar – um pequeno porão em uma casa indefinida de um 

bairro qualquer de Buenos Aires [...]. Uma vez, em Madrid, um jornalista 

perguntou-me se era verdade que Buenos Aires tinha um Aleph. Quase caí 

na tentação de dizer-lhe que sim, mas um amigo interveio indicando que, se 

existe tal objeto, não só seria a coisa mais famosa do mundo como também 

mudaria toda a nossa ideia do tempo, da astronomia, da matemática e do 

espaço. “Ah! – disse o jornalista – “então tudo é invenção sua. Pensei que 

era verdade porque o senhor tinha dado o nome da rua.” Não me atrevi a 

dizer-lhe que nomear ruas não é coisa de outro mundo (BORGES, 2008, p. 

18). 

 

O Aleph continha a simultaneidade do espaço e em seus mundos paralelos havia 

sempre algo em comum como acontece nos contos de Borges, porém não existia 

continuidade, dessa forma a descoberta do Aleph mudaria totalmente as leis da física e a 

forma de como enxergamos o tempo, pois o mesmo possuía um paradoxo tridimensional de 

diferentes pontos do universo os quais se duplicavam infinitamente como explica Davi 

Arrigucci Jr: 

Essa potencialidade alegórica do mundo implica a equivalência de todas as 

coisas, que em si nada valem: são signos fantasmais de uma escrita cujo 

sentido se pode conjeturar, mas não alcançar de todo. As alegorias catalisam 

o infinito e o espaço ficcional dos contos é o lugar de uma projeção 

simbólica. Tomar um fato ou situação ou qualquer coisa para disso extrair a 

potencialidade alusiva é um procedimento borgeano mais do que habitual, é 

ali que se encontra uma abertura da fantasia aos espaços exóticos, 

imaginários de outros mundos estranhos onde é permitido desconfiar do 

nosso (ARRIGUCCI JR, 1999, p. 137).   

 

Ou seja, a estrutura do conto faz com que o leitor chegue até o Aleph emocionado, 

incrédulo, sem esperanças e apenas com a memória de Beatriz até ser apresentado ao 

fantástico Sublime, que segundo Kant não é atrativo e possui relação dúbia: atrai e repele, por 

um alguns momentos Borges fica maravilhado com o Aleph, entra em estado de êxtase, 

porem todo o prazer de presenciar todo aquele Universo se corrompe e transforma-se em 

desprazer ou um prazer negativo como explica Kant: 
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O sentimento do sublime é um prazer que surge só indiretamente, ou seja, 

ele é produzido pelo sentimento de uma momentânea inibição das forças 

vitais e pela efusão imediata consecutiva e tanto mais forte das mesmas [...]. 

por isso, também é incompatível com atrativos e, e enquanto o ânimo não é 

simplesmente atraído pelo objeto, mas alternadamente sempre de novo 

repelido por ele, a complacência no sublime contem não tanto prazer 

positivo, quanto muito mais admiração ou respeito, merece ser chamada de 

prazer negativo (KANT 2005, p. 90). 

 

Após presenciar o Sublime executando todas aquelas imagens simultâneas em 

justaposição saiu a rua e com impressão de que conhecia todos que ali passavam, Borges 

ficou perturbado e não quis comentar o ocorrido com Danere, este que estava junto a Borges, 

mas que não teve a mesma experiencia, não viu o que tinha visto Borges. Danere viu no 

Aleph matéria prima para seus escritos e entre eles o infinito: 

 

[...] manifestamente apiedado, nervoso, evasivo, agradeci a Carlos Argentino 

a hospitalidade de seu porão e o instei a aproveitar a demolição da casa para 

afastar-se da perniciosa metrópole, que a ninguém – creia-me, a ninguém! – 

perdoa. Neguei-me, com suave energia, a discutir o Aleph; abracei-o, ao 

despedir-me, e repeti-lhe que o campo e a serenidade são dois grandes 

médicos. 

Na rua, nas escadarias de Constitución, no metrô, pareceram-me familiares 

todos os rostos [...] (BORGES, 2008, p. 20). 

 

Chegamos ao que se espera ser o final do conto que se utilizou de camadas jocosas que 

nos distraem neste labirinto de intertextualidades e referências. O ponto final do conto nos 

leva a ideia de esquecimento, de extravio de imagens do Aleph, o esquecimento que os mortos 

bebem no rio dos Campos Elíseos para esquecer seu passado. As referências que agora nos 

levam à modernidade, talvez tenha passada desapercebida a alguns leitores pouco habituados 

com a estética borgeana. Logo no início do conto percebemos que existem passagens que 

parecem relatar acontecimentos não tão importantes, que não fazem muito sentido, mas é 

através desses eventos que podemos perceber  que existe uma inquietude entre o tradicional e 

o moderno: “os portas-cartazes de ferro da praça Constituicíon tinham renovado não sei que 

anúncio de cigarros” (BORGES, 2008, p. 136). Essa informação que pouco nos diz algo 
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mostra-se em um desencadeamento de substituições, ou seja, é “a primeira de uma série 

infinita” (BORGES, 2008, p. 136), que é executada a favor do esquecimento. 

O esquecimento se torna peça fundamental neste conto, visto que existe uma luta do 

narrador-personagem Borges contra o esquecimento. Na busca de manter viva a memória de 

Beatriz, sua amada. Tal substituição em função do esquecimento também é representada na 

fala do duplo de Borges, o escritor Daneri 

 

– Eu o evoco – disse com uma animação um tanto inexplicável – em seu 

gabinete de estudo, como se disséssemos na torre albará de uma cidade, 

equipado com telefones, telégrafos, fonógrafos, aparelhos de radiotelefonia, 

cinemas, lanternas mágicas, glossários, horários, prontuários, boletins... 

(BORGES, 2008, p. 19). 

 

Segundo Ortega (1999) os aparelhos citados (e de certo modo exaltados) remete a 

questão da “comunicação universalizada”, pois tais aparelhos surgem com a modernidade, 

buscando abolir distâncias através de uma atitude narcisista e ingênua como relata Adorno 

(2008) pois o indivíduo sente-se onipotente meio a aparelhos tecnológicos. O consumismo por 

trás da exaltação dos equipamentos modernos em Buenos Aires no século XX é ilustrado por 

Beatriz Sarlo: 

Entre os anos 1920 e os anos 1930, os fios elétricos e as linhas telefónicas, as 

antenas de rádio e os cabos dos bondes tecem a sua rede aérea. Os habitantes 

de Buenos Aires vivem a uma velocidade desconhecida até então: o 

transporte elétrico, a ilusão da comunicação imediata à distância. A 

tecnologia e todo maquinário novo; produz novas experiências espaciais e 

temporais: utopias futuristas vinculadas à velocidade dos transportes, à 

iluminação que ignora os ritmos da natureza, aos grandes recintos fechados 

que são outras tantas formas da rua, do mercado e da ágora. (SARLO, 2008, 

p. 31) 

 

Ainda segundo Adorno, todo esse aparato tecnológico que surge com a modernidade 

promovida em pequenos eventos do conto está relacionado com a semi-erudição, termo de 

uso escasso que o autor utiliza para denunciar “um suposto esclarecimento que falseia a 

compreensão dos fatos [...] (tal como exemplificam setores médios da sociedade quando 

“opinam” irrefletidamente sobre a cena política)”. Essa falsa erudição ocorre com Daneri por 

meio do ego explícito na arrogância quando ele lê versos do seu poema, mas se quer escuta o 

que Borges tem a dizer sobre ele sobrepondo a própria opinião como verdade absoluta e 
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acreditando ter criado uma obra-prima, porém como já havíamos visto Borges utiliza-se da 

ironia e tece uma “segunda opinião”: Compreendemos que o trabalho do poeta não estava na 

poesia; estava na invenção de razões para que a poesia fosse admirável; naturalmente, esse 

trabalho ulterior modificava a obra para ele, não para os demais. (BORGES, 2008, p. 140). A 

linguagem utilizada para descrever o Aleph torna-se uma linguagem falsa portadora de 

inverdades, como explica Nietzsche:  

 

Os diferentes idiomas, comparados entre si, mostram que as palavras nunca 

alcançam a verdade ou uma expressão porque, caso contrário, não haveria 

tantos idiomas. A "coisa em si mesma" (isso seria o verdadeiro puro, sem 

conseqüências) é totalmente inatingível e não é de todo desejável para o 

criador da linguagem. Isso se limita a designar as relações das coisas com 

relação aos homens e expressá-las às mais ousadas metáforas... 

(NIETZSCHE, 1996, p. 22). 

 

 

E como o próprio Borges afirma no conto: “[...] não em vão rememoro essas 

inconcebíveis analogias; alguma relação têm com o Aleph. Quiçá os deuses não me negariam 

a descoberta de uma imagem equivalente, porém este relato ficaria contaminado de literatura, 

de falsidade (BORGES, 1949, p. 148). 

O poema que Daneri escreve tenta de certo modo descrever o Aleph, dessa forma com 

algo tão divino em seu porão Daneri se sente onipotente, porém segundo Ortega (1999) o 

mesmo apenas representa a “mimesis empobrecedora do cosmos” pois a “aparição do divino” 

ou o “maravilhoso” visto no porão é representado no poema através do modelo tradicional de 

literatura. Contrário a Daneri, Borges, que representa a “linguagem doxológica do assombro 

divino do real”, tem consciência de que não há como representar as imagens simultâneas que 

o Aleph apresenta e tenta recuperar algo dessas imagens através da alusão, sugerindo que este 

seria o modo correto ou o modo moderno de se escrever sobre o Aleph. O movimento 

avassalador da modernidade encerra o conto em um entrecruzamento que evidencia o fator do 

esquecimento, pois a velha casa onde vive Carlos Argentino Daneri será demolida, dando 

espaço ao progressismo moderno dando lugar a uma ampliação da confeitaria, já Borges meio 

a perturbações, dificuldades para descrição e enumeração do que projeta infinitamente em 

uma simultaneidade de imagens é tomado pelo esquecimento que relativiza a experiência 

mística. Talvez as metáforas presentes nesse conto também nos digam que na modernidade o 

“místico” ou “maravilhoso” não possui espaço e devem ser soterrados. 
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4. 2 O Aleph, a Divina Comédia e as referências de uma criação onírica 

 

“Sé que ese libro irá más allá de mi vigília y de nuestras vigílias” 

-Borges 

A leitura e a escrita possuem vários níveis de significação, um deles é o anagógico ou 

“acima dos sentidos” que se refere ao modo que vemos o eterno no passageiro, ou seja, 

estabelece um paralelismo entre os mundos, dos quais o mundo que temos como real, 

possuidor de coisas efêmeras encontra-se com o mundo dos sonhos, um mundo eterno repleto 

de valores permanentes e vertiginosos labirintos, onde Borges e outros percussores adentram 

tornando o duplo em uno: 

 

[...] na ficção de Borges, temos duas cobras na identidade da mesma 

linguagem e, nessa identidade que não é uma, o fascinante espelho da 

duplicidade dos possíveis. Ora, onde há um duplo perfeito, o original é 

apagado, até mesmo a origem. Assim, o mundo, se pudesse ser exatamente 

traduzido e reduplicado num livro, perderia todo começo, e todo fim torna-

se-ia esse volume esférico, finito e sem limites, que todos os homens 

escrevem e no qual eles são escritos: já não seria isto o mundo, seria, será o 

mundo pervertido na soma infinita de seus possíveis. (Esta perversão é 

provavelmente o prodigioso, o abominável Aleph) (BLANCHOT, 1959, 

p.118). 

 

Em meio a tantas referências, umas mais cautelosas e outras explicitas, nos deparamos 

com um anagrama que nos levam à fortes referências de A divina comédia (2010) de Dante 

Alighieri, considerado por grande parte dos italianos o seu poeta maior, segundo Sapegno, 

Dante “foi dedicado aos estudos, frequentando as escolas religiosas e de filosofia, lia Boécio e 

Cícero, Aristóteles e São Tomás [...]” (1986, p. 96) Além destes, Dante colaborou com um 

movimento poético de sua época, denominado Dolce Stil Nuovo. Na definição de Otto Maria 

Carpeux, esse estilo “é quase sinônimo de poesia de amor” (1959, p. 332), tornando-se o 

representante maior do estilo poético, pois Dante elevava a sua amada de forma a “dizer dela 

o que nunca se disse de nenhuma” (ALIGHIERI, 2003, p. 148). Através da Divina Comédia, 

Dante descreveu o mundo místico transformando-se em geografo e historiador do Inferno, 

Purgatório e Paraíso. Apesar de Borges não concordar – talvez de forma irônica – com tal 
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comparação do Aleph a Divina Comédia, os eventos contidos em ambos são de tamanha 

similaridade que segundo Emir Rodríguez Monegal: 

 

El Aleph’ es una reduccíon paródica de la Divina Comedia. Desde ese 

ángulo, ‘Borges” es Dante, Beatriz Viterbo es Beatrice Portinari (tan 

desdenhosa del poeta floretino como la argentina lo es del autor) y Carlos 

Argentino Daneri es a la vez Dante y Virgilio. Su nombre Daneri es una 

abreviatura de Dante Aligheri, como Virgilio es un poeta didáctico y un guía 

para la visión del otro mundo (MONEGAL, 1993, p. 372). 8 

 

Sabemos que Borges inicia O Aleph de uma maneira que o leitor se sinta comovido 

por sua escuridão emocional, a amada Beatriz que está morta, iniciando sozinho uma jornada 

buscando na visita a família uma forma de trazer luz a sua vida e sentir-se mais próximo de 

Beatriz. Borges encontra a revelação através do Aleph, de modo racional, porém Dante busca 

em sua jornada uma revelação entrando no mundo inferior guiado por Virgilio, como 

Nietzsche um dia também adentrou: 

 

Também eu estive no mundo inferior, como Ulisses, e frequentemente para 

lá voltarei; e não somente carneiros sacrificarei, para poder falar com alguns 

mortos: para isso não poupei meu próprio sangue. Quatro foram os pares [de 

mortos] que não se furtaram a mim, o sacrificante: Epicuro e Montagine, 

Goethe e Spinoza, Platão e Rousseau, Pascal e Schopenhauer. Com esses 

devo discutir quando tiver longamente caminhado a sós, a partir deles quero 

ter a razão ou não, a eles desejarei escutar, quando derem ou negarem razão 

uns aos outros. O que quer que eu diga, decida, cogite, para mim e para 

outros: nesses oito fixarei o olhar, e verei seus olhos em mim fixados. – que 

os vivos me perdoem se às vezes me aparecem sombras, tão pálidos e 

aborrecidos, tão inquietos e oh! tão ávidos de vida: enquanto aqueles me 

aparecem tão vios, como se agora, depois da morte, não pudessem jamais se 

cansar de viver. Mas o que conta é a eterna vivacidade: que importa a “vida 

eterna” ou mesmo a vida! (NIETZSCHE, 2008, p. 157). 

 

Similar a Nietzsche, o objetivo de Dante era entender e enxergar o divino que revelaria 

a sua amada Beatrice, numa literatura dentro da literatura em um jogo de experiencias, porém 

 
8 O Aleph é uma redução paródica da Divina Comédia. Deste ângulo, Borges é Dante, Beatriz Viterbo é Beatrice 

Portinari (tão desdém do poeta Floret quanto a Argentina é do autor) e Carlos Argentino Daneri é Dante e Virgil. 

Seu nome Daneri é uma abreviação de Dante Aligheri, pois Virgílio é um poeta didático e um guia para a visão 

do outro mundo (MONEGAL, 1993, p. 372). 
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Nietzsche vai em busca de si mesmo. Contudo, Borges em primeiro momento tentado através 

das palavras de Daneri, buscou no Aleph dialogar com sua paixão platônica, após presenciar a 

figura que contém todos os pontos do universo, desejou uma “transcriação” do que viram seus 

olhos. Ora, pensar o Aleph como uma paródia seria talvez um insulto e excluiria toda 

genialidade do conto, dessa forma pensemos o Aleph como um artifício de um escritor que 

alude em suas obras de modo indireto ou direto referências universais. Para Borges, Dante é 

“tal vez, el primer poeta del mundo9” (BORGES, 1980, p. 9). Desse modo Dante torna-se um 

percursor para a escrita borgeana, como conta o próprio Borges através de entrevistas 

presentes em Autobiografia (1970): 

 

En innumerables escritos, Borges expressa la ideia de que la Divina 

Comedia es el punto de arribo de toda la tradición occidental, un libro que 

contiene lo que soy, lo que fui y lo que seré, que puede ser todas las cosas. 

Todos los rasgos que le atribuye (universalidad, intensidad, profundidad, 

infinitud) coinciden con los que, en el ensayo sobre los clásicos, caracterizan 

a aquellos libros que la tradición ha decidido leer con un previo fervor. Lo 

que le resulta más sorprendente de la lectura de a Comedia (y lo que más 

interesa en relación con su posibilidad de ser traducida) es el carácter 

deliberado, fatal de cada palabra (SPEIR, 2013, p. 4).10 

 

De acordo com as entrevistas, Borges lia A Divina Comédia no trajeto até o trabalho 

quando era bibliotecário na instituição Miguel Cané em 1937, e um fato interessante é que 

Borges escapa para o porão da biblioteca para ler e produzir. Esse dado ou fato na história 

autobiográfica nos faz lembrar o Aleph no momento em que Borges fictício desce até o porão 

para conhecer o Aleph, o objeto maravilhoso, evento o qual que representa subjetivamente a 

descida de Dante fictício ao inferno (o sótão escuro) e em contrapartida a visão do paraíso (O 

Aleph e sua infinitude). De acordo com a mesma entrevista de SPEIR, para Borges: 

 

 
9 “talvez, o primeiro poeta do mundo”. 
10 Em inúmeros escritos, Borges expressa a idéia de que a Divina Comédia é o ponto de chegada de toda a 

tradição ocidental, um livro que contém o que eu sou, o que eu era e o que serei, o que pode ser tudo. Todas as 

características que lhe são atribuídas (universalidade, intensidade, profundidade, infinito) coincidem com aquelas 

que, no ensaio sobre os clássicos, caracterizam os livros que a tradição decidiu ler com fervor anterior. O que é 

mais surpreendente sobre a leitura de comédia (e o que é mais interessante em relação à sua possibilidade de ser 

traduzida) é a natureza deliberada e fatal de cada palavra (SPEIR, 2013, p. 4). 
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Uno de los efectos de esta observación es el contraste, en la percepción de 

Borges, entre la Comedia y el resto de los libros, a los que implícitamente se 

atribuye la presencia de elementos injustificados, motivados por la 

imperfección humana del autor: Luego me quedé tan deslumbrado por este 

libro, que toda la demás literatura me parecía una obra del azar, me parecía 

una obra hecha de regalos del azar junto a la Divina Comedia, en la que todo 

parece – y sin duda es – premeditado por el autor (SPEIR, 2013, p. 4).11 

 

Além das referências presentes no conto, Borges escreveu um ensaio intitulado La 

Divina Comedia e logo após um livro contendo partes do ensaio Siete Noches (1980), é nele 

que podemos aprofundar a relação de Borges com Dante. Nesta época Borges havia lido os 

três volumes escritos da Divina Comédia: Inferno, Purgatório e Paraíso em uma versão 

bilíngue, inglês-italiano, pois devido ao incentivo da figura paterna, Borges tinha 

conhecimento da língua inglesa. Sobre a leitura dos livros Borges tece os seguintes 

comentários: 

 

Imaginé este modus operandi: leia um versículo, um teceto, en prosa inglesa; 

luego leia el mismo versículo, el mismo terceto, em italiano; iba siguiendo 

así hasta llegar al final del canto. Luego leia todo el canto en inglês y luego 

en italiano. En esa primera lectura comprendí que las traducciones no 

pueden ser un sucedáneo del texto original. La traducción puede ser, en todo 

caso, un medio y un estímulo para acercar al lector al original; sobre todo, en 

el caso del español (BORGES, 1980, p. 37). 

 

E assim Borges navegou pelos mares da Divina Comedia, lendo várias traduções, 

buscando sempre as notas de rodapé, estética perceptível em seus contos, e era isso que 

interessava a Borges: a estética por traz dos escritos de Dante como o mesmo relata: 

 

De mí decir que soy hedónico; nunca he leído un libro porque fuera antiguo. 

He leído libros por la emoción estética que me deparan y he postergado los 

comentarios y las críticas. Cuando leí por primera vez la Comedia, me dejé 

 
11 Um dos efeitos dessa observação é o contraste, na percepção de Borges, entre Comédia e o restante dos livros, 

ao qual a presença de elementos injustificados, motivados pela imperfeição humana do autor, é implicitamente 

atribuída: tão deslumbrado com este livro, que todas as outras literaturas me pareciam uma obra de sorte, 

parecia-me uma obra feita de dons de sorte ao lado da Divina Comédia, na qual tudo parece - e certamente é - 

premeditado pelo autor. (SPEIR, 2013, p. 4). 
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llevar por la lectura. He leído la Comédia como he leído otros libros menos 

famosos (BORGES, 1980, p. 24).12 

 

Constatamos nas palavras do próprio Borges que houve influência de Dante em seus 

escritos, principalmente no Aleph, porém Borges não afirma tal fato ocultando ou 

promovendo uma separação de seu percursor. A partir deste fato, buscamos em Nitrini (1997) 

a explicação para o ocultamento de influências:  

 

De um lado, o escritor mais profundamente influenciado poderia ser o mais 

original. De outro, a influência mais estimulante é a que leva o escritor a 

rejeitar uma influência. O escritor se libera de uma influência por outra [...] 

existe a convicção de que o escritor atinge sua identidade valendo-se dos 

exemplos dos outros, e, também, de que ele tem necessidade de se distinguir 

dos outros de qualquer maneira (NITRINI, 1994, p. 134). 

 

Sabemos que Borges é um autor paradoxal, sabemos também que a sua estética 

labiríntica possui vários fatores, seria a negação um deles? O autor do Aleph nos obriga a ler 

suas obras executando uma análise muito próxima a hermenêutica e quando pensamos estar 

prestes a desvendar seus mistérios sempre voltamos ao início. A partir das observações feitas 

até aqui podemos resulta-las em uma “complicada rede de semelhanças familiares” como 

expressa Wittgenstein: 

 

[...] vemos uma compilada rede de semelhanças que se sobrepõe umas às 

outras e se entrecruzam. Semelhança em grande e pequena escala. Não posso 

caracterizar melhor essas semelhanças do que por meio das palavras 

‘semelhanças familiares’; pois assim se sobrepõem e se entrecruzam as 

várias semelhanças que existem entre os membros de uma família: estatura, 

traços fisionômicos, cor dos olhos, andar, temperamento, etc, etc. – E eu 

direi: os ‘jogos’ formam uma família (WITTGENSTEIN, 1999, p. 52). 

 

Os jogos, os labirintos, os tigres e outros símbolos do corpus borgeano encontram-se 

em uma vasta família dotada de percussores e referencias que modificam a realidade, 

 
12 De mim para dizer que sou hedônico; Eu nunca li um livro porque era velho. Li livros sobre a emoção estética 

que tenho e adiei comentários e críticas. Quando li a Comédia pela primeira vez, fiquei empolgado com a leitura. 

Li Comédia como li outros livros menos famosos (BORGES, 1980, p. 24). 
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transformando-a em ficção, duplicando seus sentidos e arquivando-os em sua biblioteca, para 

que não se perca ou deixem se perder, para que não se perca a memória, para que nossa 

imaginação promova mais labirintos que façam parte dessas “semelhanças familiares” 

ampliando o poder do fantástico para voltarmos ao nosso passado através da leitura ou dos 

sonhos: 

 

Quando se fala da biblioteca de Alexandria diz-se que ela é a memória da 

humanidade. O livro é isso, e é também outra coisa: a imaginação. Pois o 

que é nosso passado senão uma série de sonhos? Que diferença pode haver 

entre recordar sonhos e recordar o passado? Essa é a função realizada pelo 

livro (BORGES, 2011, p. 11). 

 

Porém nesse livro tudo deve ter justificativa, o livro deve conter a gênese para que 

possa continuar em uma memória coletiva e essa memória deve persistir manifestando a vida 

através da arte em um catalogo de símbolos imortais. Dentre esses símbolos imortais 

percebemos que o sonho também é algo em comum entre Borges e Dante: 

 

Enquanto outros poetas têm a verdade do mundo real, ele, Dante, tem a 

verdade do sonho e, com esta verdade, nos diz coisas inauditas. Cada um de 

seus Cantos, na sua Divina Comédia apresenta, a tal ponto, a verdade do 

sonho que parece haver sido sonhada à noite e escrita, pela manhã (FREUD, 

1976, p.518). 

 

O mundo dos sonhos, símbolo presente em Borges, e para ele parte da vigília: “la 

esplendida, la de los poetas, la de considerar que toda vigília es um sueño13” (BORGES, 1980, 

p. 245) permuta informações místicas promovendo um entrecruzamento da vigília e do sonho 

que resulta em adoradores do falso encantados pelo artifício. A visão filosófica de Nietzsche 

nos diz que o homem dotado de sensibilidade, através dos sonhos exerce um contato com a 

vida. Os sonhos não são penas imagens: “a nossa natureza mais íntima, o fundo comum do 

nosso ser, encontra um prazer indispensável e uma alegria profunda na imensa paixão de 

sonhar” (NIETZSCHE, 1984, p. 37). Para Nietzsche “só é poeta o homem que possui a 

faculdade de ver os seres espirituais que vivem e brincam em torno dele”, pois “para o 

 
13 “O esplêndido, o dos poetas, o de considerar que toda vigília é um sonho” 
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verdadeiro poeta a metáfora não é uma figura de retórica, mas uma nova imagem que substitui 

a primeira imagem e que paira realmente diante dos seus olhos, em vez de um conceito. 

(NIETZSCHE, 1984, p. 75) Dessa forma o poeta e escritor torna-se cúmplice do divino, sem a 

opção de escape, pois em tais eventos o poeta vê e também é visto por “seres espirituais 

transcrevendo todo esse “divino” fato, esculpindo sobre a natureza do tempo vestígios de 

nosso passado imediato e de nosso futuro imediato, pois “sonhar é coordenar os relances 

dessa contemplação e com eles urdir uma história, ou uma série de histórias”.  

Em O livro do Sonhos (1979) como o próprio título diz, uma compilação de sonhos 

onde Borges enfileira sonhos significativos seus e de outros autores tidos como percussores de 

seu estilo literário e que talvez recolhidos da Biblioteca de Babel encontramos o seguinte 

relato de Penélope a Ulyses em Odisseia: 

 

Disse a discreta Penélope: Forasteiro! Há sonhos inescrutáveis e de 

linguagem obscura, e não se realiza tudo quanto eles anunciam aos homens. 

Há duas portas para os leves sonhos: Uma, construída de chifre; outra, de 

marfim. Os que vêm através do brunido marfim nos enganam, trazendo-nos 

palavras sem finalidade; as que saem pelo polido chifre anunciam, ao mortal 

que os vê, coisas que realmente vão acontecer (MENESES, 2001, p.41). 

 

Constatou-se que os sonhos representam um pequeno espaço entre o consciente e o 

inconsciente e que foi um grande mistério que o homem sempre procurou desvendar, para 

Gaston Bachelard, “Cada objeto contemplado, cada grande nome murmurado é o ponto de 

partida de um sonho e de um verso, é um movimento linguístico criador” (BACHELARD, 

2001, p.5) Desse modo o sonho surge como algo estranho ao sujeito que o assiste ou como 

algo “divino”, ou seja, as atividades ou produções oníricas se anunciam de outras maneiras 

provocadas por um fato comum e se exprimem de acordo com a poética voluntaria das 

imagens que se apresentam no sonho, figuras fantásticas que fazem o criador e o leitor 

acreditar na realidade que elas criam transformando – as em arte, arte a qual “não reproduz o 

visível, ela torna visível” (KLEE, 1959, p. 35). Os sonhos podem ser labirintos do falso, pois 

segundo Borges “Nós, (a indivisa divindade que opera em nós) sonhamos o mundo. Nós o 

sonhamos resistente, misterioso, visível, ubíquo no espaço e firme no tempo; mas aceitamos 

em sua arquitetura tênues e eternos interstícios de “desrazão” para saber que é falso”. Borges 

em um de seus ensaios relata que a genialidade da Divina Comédia não é algo excepcional de 

um indivíduo, ou nas palavras do mesmo “não é o capricho isolado ou casual de um 
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indivíduo; muitos homens e muitas gerações convergiram para ele. Investigar seus 

percussores [...] é indagar os movimentos, as sondagens, os vislumbres e as premonições do 

espírito humano”. Tudo que Dante leu o ajudou a tecer suas obras, construindo um vasto 

universo imaginário, a Divina Comédia em especial, partiu de um fato comum, a morte de 

Beatrice Portinari, amor de sua vida que o faz caminhar do inicio do Paraíso ao fim do 

Inferno, viagem a qual Borges pondera que “trata-se inquestionavelmente de um sonho de 

Dante, e este por sua vez, não é mais que o sujeito do sonho” atribuindo ao poema a alegoria, 

ou seja, vários sentidos alegóricos como o próprio Borges insere em sua estética. Os sonhos 

que passam pelas portas de marfim e pelo chifre tornaram Dante e Borges verdadeiros 

demiurgos do cosmos, Dante no século XIV e Borges no século XX, descobrindo e 

desenvolvendo mundos de redenção e fantasia. 

Além das referencias contidas no Aleph, Borges fez diversas homenagens a Dante, em 

contos, poemas e livros como Nueve ensayos dantescos fazendo alusão ao múltiplo da tríplice 

divina. Dante também enfrentou a cegueira, mesmo que de maneira ficcional e os amores não 

correspondidos foram a dor de ambos. O Aleph não atua como paródia, mas sim como um 

espelho, espelho que tem o significado contido no corpus de Borges, o espelho que transforma 

a finitude em algo infinito transformando o leitor em um decodificador, inscrevendo-o em 

uma produção para que o leitor possa “recompreender”: 

 

[...] uma obra de arte é um objeto produzido por um autor que organiza uma 

seção de efeitos comunicativos de modo que cada possível fruidor possa 

recompreender (através do jogo de respostas à configuração de efeitos 

sentida como estímulo pela sensibilidade e pela inteligência) a mencionada 

obra, a forma originaria imaginada pelo autor (SEINCMAN, 2008, p. 26). 
 

Dessa forma a partir da sensibilidade executa-se a “retransformação” da obra por parte 

do leitor e assim adicionamos mais um espelho ao seu texto, tornando-o circular, infinito. 

Borges nos diz que a interpretação do leitor soma-se a obra do autor e assim o autor-leitor o 

fez em Nove Ensaios Dantescos, nele Borges adiciona o inimaginável, duplicando-o, 

inserindo a obra dantesca no eterno retorno do mesmo, ou seja, se lemos um livro podemos 

enriquecê-lo com a nossa perspectiva, adicionando elementos antes jamais vistos ou pensados 

pelo autor, desta forma, por exemplo, quando lemos O Aleph, estamos adicionando algo a 

mais a partir da subjetividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A narrativa hispano-americana do século XX apresenta uma abundância de tendências 

juntamente a uma multiplicidade de escritores de qualidades difíceis de qualificar. Borges e 

sua narrativa ficcional mudou a maneira de como lemos contos através de sua estética 

labiríntica com destaque para o conjunto de obras reunidas em Ficções (1944). 

Borges costumava dizer que toda a literatura estava em uns poucos livros. Há mais de 

25 anos do seu falecimento, o escritor continua sendo uma referência obrigatória para se 

compreender a cultura da Argentina, quiçá da Literatura hispano-americana. Após um conflito 

de interesse político tornou-se visível ao mundo, rejeitou dogmas e universalizou-se indo 

contra a crítica, estabelecendo um estilo único, estilo esse resultado de uma fusão de leituras, 

referencias e acontecimentos que mudaram a vida do escritor. 

Além de agregar visões de outros autores em seus contos, Borges incorporou o papel 

de filósofo literário que com seus labirintos nos insere em um paradoxo de sonho-viagem e 

ficção dentro da ficção, provocando uma realidade imaginária através do desdobramento 

temporal que cada símbolo do corpus do autor estabelece, promovendo várias possibilidades 

de leitura, ou seja, Borges nos apresenta uma “obra aberta” da qual a narrativa permite uma 

ativa participação do leitor. 

Os labirintos de Borges nos levaram a Nietzsche evidenciando a similitude entre a 

filosofia e a ficção literária do autor. O eterno retorno foi constatado através da repetição sem 

fim através da Biblioteca que se equipara ao universo, do Aleph que contém todos os 

mistérios do universo em um objeto do tamanho de uma casca de noz, das Ruínas Circulares 

onde o fogo constrói e destrói ciclicamente e através de suas referências que fazem parte da 

intertextualidade. Para Borges o presente contém sempre uma partícula de passado e uma 

partícula de futuro, e parece que isso é necessário ao tempo. 
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