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 RESUMO 

 

A educação literária está relacionada com a criação de sentidos durante o ato da leitura, seu 

significado. Deste modo, como parte formadora da competência comunicativa, o desenvolvimento das 

habilidades pertinentes à competência literária se faz necessário às aulas de língua estrangeira, por 

configurar-se elemento imprescindível aos conhecimentos interculturais e por possuir valor autêntico, 

cultural, pragmático e sociolinguístico, além de formação da criticidade e da compreensão leitora. 

Levando em consideração que a autoreflexividade, presente nas obras de Jorge Luis Borges são 

excelentes ferramentas para despertar a relação entre o texto e o leitor, a realidade e a ficção, 

propiciando o trabalho de desenvolvimento da competência literária, este trabalho monográfico tem 

por finalidade analisar, discutir e apontar as características que compõem os contos latino-americanos 

destacados pelo autor. A partir do trabalho desenvolvido visamos relacionar a leitura desses contos 

literários à aquisição da competência literária, trabalhando concomitante e indissociadamente com as 

competências leitora e comunicativa, estas estabelecidas como contribuinte para conhecimento do 

potencial que a literatura exerce no ensino e aprendizagem de E/LE como língua meta. 

 

Palavras-chave: Borges. Competência Leitora. Competência Literária. 

  



RESUMEN 

La educación literaria está relacionada con la creación de sentidos durante el acto de la lectura, 

su significado. De este modo, como parte formadora de la competencia comunicativa, el desarrollo de 

las habilidades pertinentes a la competencia literaria se hace necesario las clases de lengua extranjera, 

por configurarse un elemento imprescindible a los conocimientos interculturales y por poseer valor 

auténtico, cultural, pragmático y sociolingüístico, además de la formación de la criticidad y la 

comprensión lectora. En el caso de las obras de Jorge Luis Borges, son excelentes herramientas para 

despertar la relación entre el texto y el lector, la realidad y la ficción, propiciando el trabajo de 

desarrollo de la competencia literaria, este trabajo monográfico  tiene por finalidad analizar, discutir y 

apuntar las características que componen los cuentos latinoamericanos escritos por el  autor. A partir 

del trabajo desarrollado pretendemos relacionar la lectura de esos cuentos a la adquisición de la 

competencia literaria, trabajando concomitante e indudablemente con las competencias lectoras y 

comunicativas, éstas establecidas como contribuyentes para conocer el potencial que la literatura 

ejerce en la enseñanza y el aprendizaje de E/LE como lengua meta. 

 

Palabras clave: Borges. Competencia lectora. Competencia Literaria. 
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INTRODUÇÃO  

 

Como parte formadora da competência comunicativa, o desenvolvimento das 

habilidades pertinentes à competência literária se faz necessário nas aulas de língua 

estrangeira por configurar-se elemento imprescindível aos conhecimentos interculturais e por 

possuir valor autêntico, cultural, pragmático e sociolinguístico, além de formação da 

criticidade e da compreensão leitora. O texto literário ainda é capaz de despertar, criar 

sentidos. Segundo Widdowson (1984) apud Silva (2011), o texto literário é superior aos 

diálogos habituais usados, tradicionalmente, nos manuais de ensino, por ser capaz de mostrar 

a língua como criação de sentido.  

Leite (1988) apud Zafalon (2010) resignifica o texto literário ao dispor a seguinte 

afirmação: “O texto literário [...] não só exprime a capacidade de criação e o espírito lúdico de 

todo ser humano, pois todos nós somos potencialmente contadores de histórias, mas também é 

a manifestação daquilo que é mais natural em nós: a comunicação”. Mas uma vez se 

estabelece nitidamente a existência da relação texto/leitor, que está muito além de um trabalho 

de leitura e compreensão gramatical, ela perpassa as vivencias e sentidos humanos, a memória 

em sua criação de sentido do texto. Trata-se do imaginário, em seu sentido mais amplo, o 

relacionar contextos históricos, religiosos, emocionais e sociopolíticos em um só. 

Tendo em vista a relação acima citada, é de suma relevância esclarecer o conceito e 

cenário da literatura latino-americana dentro da literatura moderna, ou literatura 

contemporânea. Uma vez que os períodos históricos literários estão, a todo tempo, interagindo 

com a construção de períodos da história política, e a fantasia proporciona o ativar do 

imaginário e da reflexão humana e relacionar-se com a memória, seja ela a curto ou longo 

prazo. Deste modo a eficácia do uso de textos literários nas aulas de língua estrangeira, sucede 

ao passo que o aluno é estimulado à interpretação do mesmo e a criar significados. 

Sobre a origem e trajeto pela história da humanidade e da literatura, consta que os 

contos vem desde o período romântico valorizando o terror, até chegar ao século XX, após 

diversas transformações, apresentando uma narrativa mais sutil. Segundo, Volobuef (2000: 

109) “o gênero abandonou a sucessão de acontecimentos surpreendentes, assustadores e 

emocionantes para adentrar mais complexas esferas temáticas”. O autor ainda afirma que  
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Devido a isso, a narrativa fantástica passou a tratar de assuntos inquietantes 

para o homem atual: os avanços tecnológicos, as angústias existenciais, a 

opressão, a burocracia, a desigualdade social. Assim, o gênero fantástico 

deixou de ser apenas narrativa de entretenimento, pois “não cria mundos 

fabulosos, distintos do nosso e povoados por criaturas imaginárias, mas 

revela e problematiza a vida e o ambiente que conhecemos do dia-a-dia”.                    

(VOLOBUEF, 2000:110). 

 

Além disso, a memória e fantástico são elementos chaves nos contos borginianos, 

portanto, merecem destaque importante no desenvolvimento deste estudo.  

Tendo a Cervantes, sobretudo em Dom Quixote, como primeira e principal fonte de 

inspiração, obras de Jorge Francisco Isidoro Luís Borges foram extensamente conhecidas e 

traduzidas em diversas línguas e países, com destaque aos países da Europa e Estados Unidos. 

Entre as mais conhecidas estão os livros Ficciones (1944) e O Aleph(1949), que são 

coletâneas de histórias curtas interligadas por temas 

comuns: sonhos, labirintos, bibliotecas, escritores  e livros fictícios, religião. Escreveu 

novelas, contos e poesias onde, principalmente nos contos, estão entrelaçadas a ficção e a 

realidade num envolvimento de mistério e caos onde todos estes se confundem. Borges é 

considerado um dos mais importantes escritores argentinos até os dias atuais. Tendo assim, 

suas obras, contribuído significativamente para o desenvolvimento e conhecimento do gênero 

literatura fantástica, recebendo inúmeros prêmios, como o do Congresso Internacional de 

Editores, além de prêmios do governo da Itália, da França, da Inglaterra e da Espanha.  

 

Dentro dessa perspectiva, desenvolvemos essa pesquisa bibliográfica com base em 

análise comparativa do corpus, com a finalidade de analisar, discutir e apontar as 

características que compõem os contos latino-americanos escritos por Jorge Luis Borges, 

sendo eles: A Biblioteca de Babel, A Loteria em Babilônia e O Fim. Visando relacionar a 

leitura desses contos literários à aquisição da competência literária, trabalhando concomitante 

e indissociadamente com as competências leitora e comunicativa. 

Dentre os objetivos deste trabalho, visamos, como objetivo geral, relacionar a leitura 

dos contos literários latino-americanos, do autor argentino Jorge Luis Borges ao 

desenvolvimento da competência leitora, esta inserida na competência literária. Quantos aos 

objetivos específicos destacamos o discutir a viabilidade e processo do ensino de literatura das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficciones
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Aleph
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sonhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Labirinto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Livro_fict%C3%ADcio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
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aulas de E/LE; o apontar as particularidades que marcam os textos de Borges dentro da 

perspectiva do trabalho com a competência literária; e a análise da relação estabelecida entre 

autor x obra e realidade x ficção. 

Visando uma proposta metodológica qualitativa, baseando-se em levantamento de 

dados compreensivos e interpretativos dos textos selecionados, foi realizado recorte dos 

trechos de cada um dos três contos escolhidos, levantando uma discussão dos conceitos, 

amplitude e possibilidade de que a competência literária esteja atrelada a eles. A partir daí 

realizamos as comparações entre eles, utilizando os critérios como: estabelecimento da 

relação entre leitor e obra de maneira a possibilitar o desenvolvimento de significados e 

autonomia leitora; promoção da intertextualidade e estreitamento da relação entre a ficção e a 

realidade; possibilidade do diálogo com a pragmática, sociolinguística e cultura, bem como a 

ligação interdisciplinar, mediado pelo estreitamento da ligação realidade x ficção; abordagem 

de temas que possam ser abordados nas aulas de E/LE, abrindo espaço situações reais 

comunicativas e representatividade da cultura latino-americana. 
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1 COMPETÊNCIAS E LITERATURA, SABERES INTERLIGADOS NO CAMINHO 

DO DESEMPENHO COMUNICATIVO 

 

1.1 DEFINIÇÕES E TRAJETÓRIA DAS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVA E 

LITERÁRIA 

 

1.1.1 A Competência Comunicativa: modelos e definição 

 

A competência comunicativa, doravante CC, é, por natureza, um dos conceitos mais 

importantes no âmbito da competência aplicada, seja para as definições relacionadas ao 

estudo da aquisição de segundas línguas, seja para o ensino de línguas efetivamente. É ela 

quem vai responder, entre outros tantos, aos questionamentos a respeito de em que consiste a 

aquisição de uma língua, quais os conhecimentos e habilidades necessários para utilizá-la, e 

quais os objetivos do ensino de língua.  

 Assim, a CC configura muito mais que uma extensão da competência linguística, a 

qual se acrescentou regras relacionadas ao uso, é, antes de tudo, a habilidade para o uso dos 

conhecimentos propiciados pela competência linguística. Cenoz Iguari (2002) destaca que 

enquanto a competência linguística é inata, estática e tem caráter absoluto, ela possui um 

conceito dinâmico que vai depender da negociação de sentidos entre duas ou mais pessoas 

que compartilham o mesmo sistema símbolo, configurando-lhe um estilo relativo. Savignon 

(1983) confirma isso ao definir que a CC possui um caráter relativo e não absoluto e os 

diferentes usuários da língua podem apresentar diferentes graus de competência comunicativa. 

Com relação ao surgimento das primeiras discussões, data a partir dos anos 70, quando 

Hymes redefine a competência linguística como o conhecimento inconsciente que todo falante 

tem das regras de funcionamento de uma língua, ao tempo que sua definição de competência 

comunicativa se concentra no uso que as pessoas fazem dessas regras segundo o contexto em 

que se encontram. Canale y Swain (1980) ampliam esse conceito defendendo que em nossa 

ação comunicativa não atuam apenas os fatores linguísticos e sociais, já que essa interação 

também aporta fatores pertencentes a outras competências como a gramatical, 

sociolinguística, discursiva, estratégia e sociocultural.  
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Veremos abaixo três modelos de competência comunicativa, destacados por Cenoz 

Iguari: 

Canale y Swain separam três componentes da competência comunicativa. Vejamos a 

figura 1: 

Figura 1: 

El modelo de Canale y Swain 

O modelo desenvolvido por Canale e Swain (1980) e sua revisão por Canale 

(1983) tiveram una importante influência na aquisição e ensino de línguas. 

Define as dimensões da competência comunicativa, ainda que alguns 

investigadores tenham considerado que as definições não são 

suficientemente completas (Schachter, 1990).  

CENOZ IGUARI (2002: 3) [tradução livre] 

 

Formulado através da junção das competências gramatical (que inclui elementos 

lexicais e regras gramaticais, fonológicas, sintáticas e semânticas), sociolinguística (onde as 

normas do discurso interpretam enunciados e seu significado social) e estratégica, definida 

por sua própria nomenclatura, este modelo contribuiu significativamente para o para a 

aquisição e avaliação da aquisição de línguas. Proveniente desta área, no que diz respeito à 

aquisição de segundas línguas, no Modelo de Bachman (1990), se diferenciam as 

competências organizativa e pragmática que se subdividem em: gramatical e sociolinguística, 

e já mencionadas no modelo anterior, quanto a suas definições; textual (conhecimento das 

convenções para unir enunciados de maneira que formem um texto); e ilocutiva (relação entre 

os enunciados e os atos ou funções que os falantes tentam realizar por meio deles). Vejamos a 

figura 2: 
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Figura 2: El modelo de Bachman 

 

 

Assim, segundo Bachman (1990), em seu modelo as competências pragmática e 

organizativa « se definem respectivamente por “relações entre signos e referentes ou às 

relações entre usuários da língua e contexto de comunicação” e “habilidades relacionadas à 

estrutura formal da língua para produzir o reconhecer frases gramaticais corretas, incluindo 

seu conteúdo proposicional e ordenando-as para formar textos» (Bachman, 1990: 87). 
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O modelo de Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu (1995) inclui os componentes: a) 

competência discursiva; b) competência linguística; c) competência acional; d) competência 

sociocultural e) competência estratégica. Neste modelo, a competência linguística destaca-se 

em por ocupar um posicionamento central e relacionado a todas as outras competências, 

evidenciando a interdependência entre os fatores expostos.  Vejamos a figura 3 e a descrição 

das competências detalhada por Cenoz Iragui (2002): 

 

 

Figura 3: Modelo de Celce-Murcia, Dönyei y Thurrell 

 

 A competência discursiva refere-se à seleção, sequenciamento e organização 

de palavras, estruturas, frases e declarações para obter um texto unificado oral 

ou escrito; 

 A competência linguística corresponde, em termos gerais, ao conceito de 

"competência gramatical" de Canale e Swain (1980). O uso do termo 

"competência linguística" em vez de "competência gramatical" deve-se ao 

desejo de indicar explicitamente a inclusão neste componente do léxico e da 

fonologia, bem como a gramática; 

 A competência acional, também chamada pragmática ou ilocutória (capacidade 

de compreensão da intenção do locutor), foi definida como a "capacidade de 

transmitir e compreender os atos comunicativos para realizar e interpretar 

funções de fala e linguagem tentar" (Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell, 1995: 

17). A competência acional inclui o conhecimento das funções da fala e dos 

atos de fala e aborda o conceito de «competência ilocucionária» de Bachman 

(1990) e a competência funcional de Bachman e Palmer (1996); 
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 A competência sociocultural refere-se ao conhecimento do falante para 

expressar mensagens apropriadamente no contexto sociocultural da 

comunicação. O conceito de «competência sociocultural» aborda o conceito de 

«competência sociolinguística» dos modelos anteriores, mas a descrição de      

seus componentes é mais completa. 

 A competência estratégica refere-se ao uso de estratégias de comunicação. 

Além da perspectiva psicolinguística, incluindo estratégias compensatórias a 

que nos referimos acima, Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell (1995) enfatizam 

estratégias de interação que incluem estratégias para verificar a compreensão 

ou pedido de ajuda para o interlocutor. 

 

CENOZ IRAGUI (200: 5) [tradução livre] 

 

 

Como podemos perceber, esse modelo tem grande interesse pelo relativismo dos 

componentes, a posição central da competência discursiva e por enfocar a interação entre os 

componentes. Oferece também uma descrição detalhada de cada um dos componentes da 

competência comunicativa. 

Ao realizar a comparação dos três modelos apresentados Cenoz Iguari (2002) observa 

que o conceito de competência sociolinguística, originalmente proposto por Canale y Swain 

(1980) foi o que mais se desenvolveu, dando lugar não apenas a sociocultural como também 

às chamadas competência discursiva ou textual e competência pragmática ou acional. Canale 

(1983) separou a competência discursiva da sociolinguística e nos outros dois modelos 

também inclui a competência pragmática ou ação. Desta forma, Canale (1983) considera que 

a competência sociolinguística inclui a pragmática, enquanto Bachman (1990) acredita que a 

competência pragmática inclui a sociolinguística. Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell (1995) 

consideram as competências sociolinguísticas e pragmáticas como independentes, mas 

relacionadas umas com as outras e com o restante das competências. 

O desenvolvimento das dimensões discursivas e pragmáticas nesses modelos 

reflete a importância que a análise do discurso e a pragmática adquiriram nos 

últimos anos, até que sejam consideradas áreas fundamentais da lingüística 

teórica e aplicada. Esses componentes também são essenciais na aquisição e 

ensino de idiomas. 

CENOZ IRAGUI (200: 6) [tradução livre] 
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1.1.2 Panorama da Competência Literária 

  

“A universalidade de temas como o amor, a morte, a velhice, a amizade, etc., comuns 

a todas as culturas, fazem que uma obra literária, ainda que escrita em um idioma estrangeiro 

se aproxime ao mundo do estudante e lhe resulte familiar.” (GARCIA, 2007, tradução livre). 

Com esta assertiva de Garcia, verifica-se a capacidade multiforme e heterogênea de se 

trabalhar com a linguagem através dos textos, desempenhando ação interdisciplinar e 

intercultural no processo de ensino e aprendizagem de línguas. 

Ainda segundo Garcia, as classes de E/LE, partindo para a introdução do 

desenvolvimento da competência literária, necessitam de textos integradores de várias 

destrezas, não apenas para explorá-los a fim de desenvolver as habilidades leitora e escrita. As 

atividades devem explorar estratégias interpretativas, que sejam úteis para que aluno se 

defronta co qualquer outro texto, literário ou não. O fato de, atualmente, o leitor e a 

intertextualidade obterem papel importante, mais que isso, receber holofotes no que diz 

respeito à leitura, torna o desenvolvimento da capacidade leitora e a aquisição da capacidade 

literária mais autônoma e específica, deixando o texto literário de ser enxergado como suporte 

para o trabalho exclusivamente gramatical. Concordamos com Silva (2011) quando ela afirma 

ao citar a OCEM (2006): 

a fruição de um texto literário diz respeito à apropriação que dele faz o leitor, 

concomitante à participação do mesmo leitor na construção dos significados 

desse mesmo texto. Quanto mais profundamente o receptor se apropriar do 

texto e a ele se entregar, mais rica será a experiência estética, isto é, quanto 

mais letrado literariamente o leitor, mais crítico, autônomo e humanizado 

será.  

 

(OCEM, 2006, p. 60 apud SILVA, 2011, p.5) 

 

Considerando as assertivas acima, trazemos o conceito e desempenho da competência 

literária a partir do ponto de analise de dois autores Martinez (1995) e Rieda (2014), ambos 

relacionam tal competência à prática educacional no que diz respeito ao ensino de línguas. 

Segundo Martinez, 1995, “A educação literária se propõe essencialmente a que um 

leitor saiba como construir o significado do que lê, segundo as instruções oferecidas pelo 

texto”. A autora ainda articula que uma forma de desenvolver a competência literária é: 
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Fazer experimentar a comunicação literária. As crianças e 

adolescentes adquirem competência literária à medida que a 

comunicação literária está presente e é utilizada em nossa sociedade. 

Isto implica criar situações que permitam perceber a literatura como 

uma situação comunicativa real e como um fato cultural 

compartilhado. 
(MARTINEZ, 1995, p.3) 

 

  

Compartilhamos a linha de raciocínio da autora que reflete sobre a relação obra x 

leitor e os significados gerados no ato da leitura. A literatura tem o poder efetivo de conectar 

o leitor com a obra, despertando nele a consciência que é possível a relação das manifestações 

literárias de valores recorrentes na reprodução textual (escrita ou oral), com os esquemas de 

cultura e conhecimento, incluindo seus próprios esquemas socioculturais. 

A resposta afetiva do leitor, relacionada ao texto literário, é mais capaz de influenciar 

que a estrutura do texto em si própria, sendo esse outro elemento importante desenvolvido na 

competência literária. E à medida que o texto captura a atenção do leitor e estabelece com ele 

uma relação capaz de torná-lo participante de seu desenrolar, chamando-o a exercer uma 

visão interior do próprio texto e dele como parte do mesmo, como ocorre com os contos de 

Borges, torna o desenvolvimento das habilidades pertinentes à competência literária mais 

efetivo. 

Por sua vez, Rieda (2004) recorre a Mendonza apud Thomas (1978),  sustentando que, 

efetivamente, “a competência literária não se trata de uma faculdade geral, senão de uma 

aptidão aprendida e é una faculdade derivada relacionada á competência linguística” 

(Mendoza, 2004: 140) [tradução livre]”. Nessas palavras, entende-se a competência literária 

como derivada, é dizer que não é inata, relativa e que depende de uma série de atividades 

desenvolvidas como instrumento a sua ampliação. 
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Assim, no processo de desenvolvimento da competência literária 

competências instrumentais - capacidade - estão quase totalmente 

incorporadas de análise e síntese, capacidade de organização e planejamento, 

comunicação oral e escrita, capacidade de gestão da informação, tendo em 

conta decisões, as pessoais, trabalho em equipe interdisciplinar, 

reconhecimento da diversidade e multiculturalismo, raciocínio compromisso 

crítico, ético, aprendizado sistêmico-autônomo, criatividade, conhecimento 

de outras culturas e costumes, motivação para a qualidade, sensibilidade às 

questões ambientais e outras - capacidade de aplicar conhecimentos teóricos 

na prática, uso da Internet como meio de comunicação e como fonte de 

informação, experiência anterior, capacidade de se comunicar com pessoas 

que não são especialistas no assunto, habilidade, para entender a linguagem e 

as propostas de outros especialistas, a ambição capacidade de auto avaliação. 

RIEDA (2014: 757) 

 

Com relação à ligação da competência literária com o desenvolvimento da 

competência comunicativa, enfoque do ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, a 

competência discursiva, cultural e o desenvolvimento das habilidades devem estar atrelados 

de forma que integrem a competência literária. Deste modo, estes fatores tornam-se requisitos 

para a aprendizagem de línguas. 

Fontana (2005) apresenta a relação horizontal entre os quatro saberes pertencentes ao 

campo da competência intercultural (vejamos na figura 1), que por sua vez se entrelaça à 

competência comunicativa: saber fazer, saber aprender, saber sobre o outro e saber cultural (a 

este último se soma a competência literária como parte integrante dela).  Deste modo ocorre o 

estabelecimento da inter-relação e ativação das habilidades e estratégias de forma 

interdisciplinar favorecendo a aprendizagem da língua alvo. Haja vista que  

“O ensino comunicativo se caracteriza por estar centrado no aprendente. O 

papel do professor não é apenas de transmissor de conhecimentos, senão a de 

ajudar o aprendente a construir una nova realidade: a da língua meta.[...] É 

uma responsabilidade como docentes induzir os alunos à reflexão sobre sua 

própria realidade, a partir da qual tem desenvolvido sua  identidade. Só 

assim poderão entendê-la como una realidade em si mesma. As línguas 

refletem as culturas.” 

(MARTINEZ, 1995, tradução livre) 
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Figura 1.  Modelo Fontana 2005 

Fonte: https://webs.ucm.es/info/especulo/numero29/textele.html 

 

Assim chegamos ao entendimento de que, entre vantagens que exigem o 

desenvolvimento da competência literária, se destacam: o possibilitar a transmissão de 

códigos de conduta, o proporcionar a ampliação do léxico e das estruturas escritas.  Roland 

Barthes apud Garcia (2015) afirma que a literatura é criadora do significado e o significado é, 

por sua vez, criador de vida e de sentido.  
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2 DA AMÉRICA LATINA A BORGES: TRAJETORIA DA LITERATURA 

HISPANOAMERICANA  

 

2.1 TENDÊNCIAS E PERÍODOS DA NARRATIVA LATINO AMERICANA 

Daremos início a presente sessão deste capítulo chamando atenção para a abordagem 

que nos traz Álvarez (1999), que aponta as tendências narrativas na América Latina como não 

sendo compartimentos isolados e que se alternam em períodos, ao contrário, “em certos 

períodos, duas tendências podem coexistir. Em outros casos, movimentos ou tendências 

podem prolongar sua fase de desenvolvimento assumindo variantes dentro da mesma 

tendência”. Assim sendo, uma das maiores manifestações culturais no século XX, tendo 

reconhecimento unânime, quanto à crítica relativa ao aporte criativo e inovação artística, 

especialmente as obras de escritores que compreendem dos anos 60 aos anos 80, período em 

que também sucedeu um êxito editorial denominado o “boom” de literatura latino americana. 

No que concerne ao desenvolvimento da narrativa latino americana, o autor elucida 

que, costuma-se  separar em três etapas principais: 

 Até os 40 anos: realismo, com os princípios do realismo tradicional, herdado 

do século XIX, com sua atenção voltada para questões sociais e psicológicas. 

Suas tramas são colocadas em uma natureza grandiosa, muito americana, que 

condiciona os personagens. Entre os autores de prestígio estão Rômulo 

Galleno, Estácio Rivera, Alcides Arguedas, Jorge Icaza, etc.; 

 

 Dos 40 anos aos 60: revelando novas características que a diferenciam do 

romance desenvolvido até então, esta etapa aporta mudanças que se devem a 

uma nova concepção do mundo e da vida como resultado das mudanças 

sociais, políticas e econômicas que estavam ocorrendo nos diferentes países da 

América espanhola. A estas novidades somam-se as influências da narrativa 

européia e norte-americana do momento. Entre essas mudanças estão o 

surgimento de questões urbanas e problemas do homem contemporâneo, e o 

fantástico
1
, o onírico

2
 e o irracional

3
 são introduzidos nos romances, dando 

                                                           
1
Caracteriza-se por apresentar um mundo realista-cotidiano, que é quebrado por um determinado evento 

ou evento inexplicável, a princípio, pela lógica do nosso mundo, transgredindo a ordem natural dos 

acontecimentos. 
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origem ao que tem sido chamado de realismo mágico ou real maravilhoso
4
. 

Detro desta etapa se desenvolve o chamado realismo mágico ou realismo 

maravilhoso, o qual apresenta a combinação de elementos sobrenaturais aos 

próprios da realidade e racionalidade ocidental. Dos autores que dão êxito a 

esta etapa, destacamos: Miguel Ángel Asturias, Alejo Capentier, Ruan Rulfo, e 

o argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), este último sendo o autor dos 

contos sobre os quais debruçamos a escrita deste trabalho de conclusão de 

curso. 

 

 A nova novela (a partir dos sessenta anos): etapa onde ocorre o “boom” da 

literatura latinoo americana, tomando como base a acentuação da traços de 

realismo mágico como o alargamento ao urbano, o impacto sobre os problemas 

existenciais e integração de fantasia e realidade, além de técnicas de 

experimentação e linguagem, surgem as inspiradas nos grandes inovadores da 

narrativa universal do primeiro terço do século. A crise existencial do 

indivíduo. Os temas da sexualidade, morte, solidão e falta de comunicação 

passam a ser mais recorrentes. Entre os principais autores estão consagrados 

Julio Cortázar, Mário Vargas Llosa, Carlos Fuentes e Gabriel García Marques. 

ÁLVAREZ (1999) 

 

A narrativa desse período dos anos 40 aos anos 60, na qual, sem dúvida, Borges e, 

posteriormente, Cortázar, Sábato e Onetti, foram a influência decisiva para pensar a narrativa 

de maneira diferente, como uma expressão autônoma que deve constituir um produto 

fundamentalmente artístico. Significava uma ruptura decisiva, como avisa Rodríguez 

Monegal, observando que  

                                                                                                                                                                       
 
2
Caráter textual que faz referência aos sonhos que expõe uma nova forma de ver a realidade. 

Corresponde ao sonho e, em vários casos, predomina o monólogo interior, onde o homem é 

representado com seus problemas existenciais e conflitos entre o real e o irreal. 

 
3
Que contraria a clareza mental, o bom senso ou o julgamento preclaro. Dentro da narrativa, assemelha-

se ao efeito provocado pela tendência onírica, ao contrariar a lógica natural do mundo real. 

 
4
Escola literária surgida no início do século XX. Também é conhecida como realismo 

fantástico ou realismo maravilhoso. É considerada a resposta latino-americana à literatura 

fantástica europeia. Desenvolveu-se fortemente nas décadas de 60 e 70, como produto de duas visões 

que conviviam na América hispânica e também no Brasil: a cultura da tecnologia e a cultura 

da superstição. Surgiu também como forma de reação, através da palavra, contra os regimes 

ditatoriais deste período. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo_interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escolas_liter%C3%A1rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_hisp%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supersti%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
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"... a narrativa hispano-americana passa do realismo telúrico do Rivera, 

Gallegos, Güiraldes e outros, e da crônica realista da Azuela, Guzmán, Ciro 

Alegría e outros , formas narrativas muito mais complexas, ligadas à 

vanguarda dos anos 30, e a uma visão em que as diferentes dimensões da 

realidade, incluindo o sobrenatural e o onírico, aparecem harmoniosamente 

integradas ".  

 RODRÍGUEZ MONEGAL: 1972: 76  apud ÁLVAREZ (1999)  

[ Tradução livre]  
 

A busca da identidade individual e coletiva, a figura do ditador tirano (representando a 

relação continental entre colonizador e povo colonizado), a concepção cíclica do tempo e a 

metafísica (reflexão sobre a própria criação literária) são alguns dos temas que aparecem com 

constância em muitas narrativas durante esses períodos. Estes temas são bastante recorrentes 

em Borges e fundamentais para a reflexão e criação de sentidos dentro da leitura, 

possibilitando assim o desenvolvimento da competência literária, conforme retomaremos na 

sessão seguinte. 

 

2.2 A LITERATURA EM BORGES: UM OLHAR REFLEXIVO EXISTENCIAL. 

 

Como herdeiro da literatura fantástica e, ao mesmo tempo, dotado de uma visão 

filosófica e autorreflexiva, Borges se afeiçoa a conjecturas que se alteram com as múltiplas 

opções labirínticas, articulando a inquietude do inexplicável e desenvolvendo, através de seus 

relatos, uma realidade metafísica em que envolve um toque de ironia e mistério. 

 

Cada narrativa sua é feita com a obsessão do perfeito. Tudo é funcional, ao mesmo 

tempo expressivo e alegórico. Nada é livre ou acessório. Uma das preocupações de 

Borges é o tempo. Questão tempo linear, contínuo, sucessivo. Pode propor a 

possibilidade de um tempo que pare (o milagre secreto), possa imaginar uma rede de 

seqüências temporais convergentes e divergentes (O Jardim dos Caminhos da 

Bifurcação), ou pode sugerir a ideia de um tempo circular. Cada relato  propõe uma 

estratégia de narração  na qual propostas e especulações cognitivas são combinadas, 

baseadas em sua grande erudição. 

ÁLVAREZ (1999 [ Tradução livre] ) 

 

Através do jogo com o imaginário, com o fantasioso, é que Borges consegue localizar, 

e faz isso de maneira envolvente,  questionamentos existenciais, conflituosos como a 
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identidade, a eternidade e o infinito, o mundo como um labirinto ou o tempo como uma 

ilusão. O autor se vale da ficção para criar um estilo que ao mesmo tempo em que é preciso,se 

encontra cheio de sugestões, revelando a possibilidade de renovação da narrativa em si bem 

como a transmissão das preocupações cognitivas e metafísicas, caracterizando uma tendencia 

fortte no período literário no qual a narrativa borginiana está inserida. Álvarez ainda nos 

elucida isto ao inferir que ele 

 [...]sobrepôs a isso uma conjetura que é sempre parte das muitas 

dúvidas e questionamentos que o ser humano é feito sobre seu ser, sua 

origem e seu destino. Parte de suas preocupações com a inovação 

narrativa se manifesta quando ele se afasta da ideia de tempo linear, 

quando insere dúvidas sobre a realidade objetiva[...] Não importa que 

essa suspensão seja mais subjetiva do que objetiva, porque sua 

duração real será de apenas alguns segundos. Borges é caracterizado 

pela meticulosidade e precisão no desenvolvimento do enredo 

narrativo. Dá a impressão de que não há nenhum parágrafo que esteja 

acabando ou faltando um único elemento. Seu final surpresa 

caracteriza grande parte de suas histórias, de modo que o leitor 

distraído deve retornar a uma releitura. 

  

   Como aponta o estudioso, não se pode fazer uma leitura sem ter que se colocar no 

plano de interpretação necessário. Alazraki salienta que "quase todas as histórias de Borges 

têm um duplo plano, quase um duplo pano de fundo" "o segundo desses planos, como um 

espelho, retorna a imagem do primeiro, mas invertido" (Alazraki: 1977: 41). 

Com relação ao  manejo das diversas possibilidades da temporalidade narrativa,  uma 

características da literatura latino americana, Borges traz a  apresentação de eventos narrativos 

e a ideia de tempo que é colocada em discussão e questionamento dentro da própria história. 

O autor  propõe a observação labiríntica da realidade que significa uma ruptura da observação 

testemunhal, ordenada e lógica. Ele ainda sugere que toda a realidade é o resultado de 

propostas sucessivas da mente, que por sua vez respondem a uma mente superior que possui a 

ordem absoluta. 
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3 NARRATIVA E ELEMENTOS PRINCIPAIS DENTRO DOS CONTOS 

SELECIONADOS 

 

3.1 A BIBLIOTECA DE BABEL  

 

Nesta sessão realizamos um levantamento de elementos que introduzem ou permeiam 

o conto, bem como as negociações de significados possíveis atrelados ao mesmo e ao 

desenvolvimento de sua competência literária. 

Borges inicia o conto de modo narrativo descritivo no qual a biblioteca é comparada 

ao universo, inclusive inicia o primeiro parágrafo com a seguinte frase: “O universo (que 

outros chamam a Biblioteca) compõe-se de um número indefinido, e talvez infinito, de 

galerias hexagonais [...]”. Como em todas as suas composições, o autor lança mão da 

linguagem metafórica que, ao mesmo tempo pode configurar-se denotativa, e faz isso 

magistralmente ao descrever fisicamente a biblioteca como se assemelhando à torre de Babel 

em sua altura e estrutura, sendo construída por hexágonos interligados e capazes de, na 

localização de cada um, conceder a visualização de outro, em qualquer ângulo na formação da 

torre.  

Sendo assim, a biblioteca configura-se como sendo eterna dentro do tempo e tendo sua 

aparente infinitude, embora muitos bibliotecários duvidem dessa eternidade, representada 

pelos espelhos nas paredes hexagonais e duplicadoras de imagens, existindo nela uma 

quantidade inumerosa de livros distintos formados pelas combinações possíveis e não 

repetidas, em diferentes idiomas e crenças. Os livros não são catalogados, nem sempre as 

combinações poderiam ser interpretadas ou compreendidas.  

Nada em Borges é por acaso, e, por vezes, chega a ser metalinguístico como podemos 

comprovar no seguinte trecho da página 42 do conto, dentro do livro Ficções,  

(Um número n de linguagens possíveis usa o mesmo vocabulário; em 

alguns, o símbolo biblioteca admite a correta definição ubíquo e 

perdurável sistema de galerias hexagonais, mas biblioteca é pão ou 

pirâmide ou qualquer outra coisa, e as sete palavras que a definem têm 
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outro valor. Você, que me lê, tem certeza de entender minha 

linguagem?). 

 

 Neste contexto, ele aborda que tanto nos sistemas linguísticos, quanto na 

própria inferência de seus textos, os sentidos são relativos e, portanto, negociáveis. Conforme 

é defendido pelo bibliotecário narrador, cada sílaba é passível de significado que independe 

de nossas convenções linguísticas. Ou seja, a um signo que parece não configurar significado 

pode ser atribuída uma total significação em um idioma que não coresponde às convenções 

linguísticas do leitor, necessitando assim uma negociação para a construção de significados. E 

é pelo fato de os signos apresentarem distintos sentidos em cada livro ou idioma nesta 

biblioteca que vários bibliotecários entram em conflito existencial ao não conseguirem 

decifrar todos os significados e combinações possíveis neste universo em que estão inseridos. 

Com base nesta perspectiva, abriremos um parêntese para a comparação da Biblioteca 

com a famosa torre de mesmo nome, constante na história do livro de Gênesis, na Bíblia 

Sagrada. Babel, em hebraico, tem o significado de confusão, situação que, segundo a história 

hebraica, ocorreu com os construtores da torre, ocasionando o surgimento dos diferentes 

idiomas e dialetos existentes. Em ambos os relatos, a completa sabedoria e certeza do futuro é 

negada aos homens, tornando-se o eixo de suas angústias e ansiedades, essa afirmativa é 

comprovada no seguinte trecho: "A Biblioteca é uma esfera cujo centro cabal é qualquer 

hexágono, cuja circunferência é inacessível".  

Assim como na história da torre, a busca independente pela verdade absoluta colocou 

os homens em posição de contrários à divindade, uma vez que o próprio Borges configura a 

Biblioteca como tal, levando assim, aos bibliotecários que se aventuravam nessa busca, à sua 

autodestruição. Podemos ver claramente esta relação nos trechos seguintes: 

Sei que essa inconexão, certa vez, pareceu misteriosa. Antes de resumir a 

solução (cuja descoberta, apesar de suas trágicas projeções, é talvez o fato 

capital da história); quero rememorar alguns axiomas. O primeiro: A 

Biblioteca existe ab aeterno. Dessa verdade cujo corolário imediato é a 

eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O 

homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos 

malévolos; o universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos 

enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o 

bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um deus. 

p.39( Grifo nosso) 
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O universo estava justificado, o universo bruscamente usurpou as 

dimensões ilimitadas da esperança. Naquele tempo falou-se muito das 

Vindicações: livros de apologia e de profecia, que para sempre 

vindicavam os atos de cada homem do universo e guardavam arcanos 

prodigiosos para seu futuro. Milhares de cobiçosos abandonaram o 

doce hexágono natal e precipitaram-se escadas acima, premidos pelo 

vão propósito de encontrar sua Vindicação. Esses peregrinos 

disputavam nos corredores estreitos, proferiam obscuras maldições, 

estrangulavam-se nas escadas divinas, jogavam os livros enganosos no 

fundo dos túneis, morriam despenhados pelos homens de regiões 

remotas. Outros enlouqueceram... As Vindicações existem (vi duas 

que se referem a pessoas do futuro, a pessoas talvez não imaginárias), 

mas os que procuravam não recordavam que a possibilidade de que 

um homem encontre a sua, ou alguma pérfida variante da sua, é 

computável em zero. 

p.4 

[...] A certeza de que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros 

preciosos e de que esses livros preciosos eram inacessíveis afigurou-se quase 

intolerável. Uma seita blasfema sugeriu que cessassem as buscas e que todos 

os homens misturassem letras e símbolos, até construir, mediante um 

improvável dom do acaso, esses livros canônicos. As autoridades viram-se 

obrigadas a promulgar ordens severas. A seita desapareceu, mas na minha 

infância vi homens velhos que demoradamente se ocultavam nas latrinas, 

com alguns discos de metal num fritilo proibido, e debilmente arremedavam 

a divina desordem. 

p.41 

Ao afirmar que “A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno viajante a 

atravessasse em qualquer direcção, verificaria ao cabo dos séculos que os mesmos volumes se 

repetem na mesma desordem (que, repetida, seria uma ordem: a Ordem). A minha solidão 

alegra-se com esta elegante esperança(1).”p.31, Borges deixa claro o que podemos considerar 

a chave da interpretação deste conto. Ele elucida que a preocupação com a excessiva detenção 

do conhecimento e com o futuro é a responsável pela insanidade e desgraça da humanidade, 

que a forma mais segura de conhecer a vida e o universo é apenas viver, sendo esta a 

“elegante esperança”.  

 

3.2 A LOTERIA EM BABILONIA: 

A narrativa, que faz alegoria ao conflito da falta de sentido no universo, relata a 

história de uma loteria localizada na babilônia que ao longo do tempo de narração vai 

ganhando características assombrosas. É narrado em primeira pessoa por um personagem que, 



28 
 

no momento da narrativa, se encontra fora da babilônia, dando a impressão de que a sua visão 

reflexiva acerca do lugar de onde se ausentou se torna mais clara ao olhar de fora. 

Confirmamos essa inferência na fala do narrador onde ele afirma que “agora, longe de 

Babilônia e de seus queridos costumes, penso com certo assombro na loteria e nas conjeturas 

blasfemas que no crepúsculo murmuram os homens velados” p.29. Assim, o conto se inicia 

com o relato das características físicas do narrador, bem como suas marcas do passado em que 

experimentara os dois polos do poder, o de quem impera e o de quem é subjulgado. 

O sistema de jogos surgiu como um sorteio comum utilizando pergaminhos e 

pagamentos em moedas de prata e outros objetos usados na premiação. No entanto os 

participantes estão a todo tempo insatisfeitos, tanto com o fato das diferentes formas de 

pagamento, que privilegia a uns em detrimento de outros, quanto com o fato de apenas 

esperarem resultados de esperança nos jogos. Tal insatisfação leva à falência do sistema de 

jogos e ao nascimento consequente de uma nova companhia, uma ordem secreta, vejamos esta 

origem e a implicância dessa linha de interpretação nos fragmentos abaixo: 

 

Sou de um país vertiginoso onde a loteria é parte principal da realidade: até o 

dia de hoje, pensei tão pouco nela como na conduta dos deuses indecifráveis 

ou de meu coração.” Naturalmente, essas "loterias" fracassaram. Sua virtude 

moral era nula. Não se dirigiam a todas as faculdades do homem: 

unicamente à sua esperança. 

p.26 

 

Ninguém ignora que o povo de Babilônia é muito devotado à lógica, e ainda 

à simetria. Era incoerente que os números de sorte se computassem em 

redondas moedas e os infaustos sem dias e noites de cárcere. Alguns 

moralistas raciocinaram que a posse de moedas nem sempre determina a 

felicidade e que outras formas de ventura são talvez mais diretas. 

p.28 

O povo conseguiu plenamente seus fins generosos. Em primeiro lugar, 

obteve que a Companhia aceitasse a soma do poder público. (Essa unificação 

era necessária, dada a vastidão e complexidade das novas operações.) Em 

segundo lugar, conseguiu que a loteria fosse secreta, gratuita e geral. Ficou 

abolida a venda mercenária de sortes. Iniciado nos mistérios de Bel, todo 

homem livre automaticamente participava dos sorteios sagrados, que se 

efetuavam nos labirintos do deus a cada sessenta noites e que determinavam 

seu destino até o próximo exercício. As consequências eram incalculáveis. 

Uma jogada feliz podia motivar-lhe a elevação ao concílio de magos ou a 

detenção de um inimigo (notório ou íntimo) ou o encontrar, na pacífica treva 
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do quarto, a mulher que começa a inquietar-nos ou que não esperávamos 

rever; uma jogada adversa: a mutilação, a variada infâmia, a morte. Às 

vezes, um único fato – o grosseiro assassinato de C, a apoteose misteriosa de 

B – era a solução genial de trinta ou quarenta sorteios. Combinar as jogadas 

era difícil; mas convém lembrar que os indivíduos da Companhia eram (e 

são) todo-poderosos e astutos. Em muitos casos, o conhecimento de que 

certas felicidades eram simples obra do acaso teria diminuído sua virtude; 

para evitar esse inconveniente, os agentes da Companhia usavam das 

sugestões e da magia. Seus passos, seus manejos, eram secretos. Para 

indagar as íntimas esperanças e os íntimos terrores de cada um, dispunham 

de astrólogos e de espiões. 

p.29 

Assim a loteria passou a se instituir secreta e aberta a todos, todos os sorteios e 

destinos das pessoas poderiam estar ligados ao sorteio. Qualquer coisa poderia acontecer, 

nesse aspecto a loteria se parece com a vida. É como se as pessoas precisassem de regras 

inclusive para os momentos de felicidade. Existe o desejo humano de explicação das regras do 

universo ou do acaso, resultante da dificuldade do homem de lidar com a falta de sentido da 

vida, buscando justificativa em todos os fatos existentes em alguma coisa que seja maior que 

ele. Nota-se também a rejeição à falta de sentido do universo, é como se as pessoas da ilusão 

de que suas vidas estão sempre relacionadas aos sorteios, ter viva, em seu interior, a sensação 

de que as coisas sempre acontecem por algum motivo, descartando o livre arbítrio. Porém 

Borges traz uma ironia ao trazer uma aleatoriedade aos sorteios da companhia. 

O tempo dentro da narrativa, assemelhando-se ao conto descrito na sessão anterior, 

também se revela cíclico, repetitivo, dando a sensação de infinitude, relacionando o passado e 

presente e futuro como sendo eternos. Também há a configuração do divino assim como na 

Biblioteca de Babel, sendo a companhia comparada ao Deus que é o responsável pela sorte de 

cada indivíduo sendo considerados hereges aqueles que se oponham a sua onisciência.  

 

3.1 O FIM 

 

“Recabarren, deitado, entreabriu os olhos e viu o oblíquo forro de junco. Do outro 

quarto chegava-lhe um rasqueado de guitarra, uma espécie de paupérrimo labirinto que se 

enredava e desatava infinitamente” p 83. 

Como podemos ver, a introdução deste conto se dá com a localização de um 

personagem que aparece como onisciente dentro da história, possibilitando-lhe também como 
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a própria configuração do tempo dentro da narrativa (em um dado momento interativo com o 

presente dos personagens, em outro, apresentado como estático), que, embora seja marcado, 

aparece como infinito dentro do relato, pela passagem de fatos que se repetem. 

A história narra um duelo entre um gaucho e um negro, que de acordo com o locutor, 

se arrisca a ser cantor, mais tarde identificado como moreno, e um gaúcho identificado ao 

final da curta narrativa como Martin Fierro. Tal duelo se inicia num diálogo e finalizado com 

derramamento de sangue, tem como espectador por Recabarren, dono de um armazém que 

está acamado depois de um acidente e não expressa nenhum poder de interferência no duelo. 

Nota-se que a menção a Martín Fierro, um clássico da literatura latino-americana, na região 

dos Pampas, é uma espécie de retomada da tradição, mas também uma ruptura (conforme se 

percebe a partir do próprio título do conto), na medida em que abre novos caminhos dentro da 

narrativa.   

O negro parece esperar uma espécie de revanche onde a morte de seu irmão é vingada. 

Assim, o narrador revela a verdadeira finalidade (que é uma das possíveis justificativas ao 

título escolhido) da longa espera do moreno. Verificamos esta intenção de vingança no 

seguinte trecho: “Uma coisa quero pedir-lhe antes da briga. Que nesta briga ponha toda a sua 

coragem e toda a sua manha, como naquela outra de há sete anos, quando matou meu irmão”. 

p.85 

O conto também apresenta uma intertextualidade numa espécie de reconto com o 

poema de Jose Hernandez, Martin Fierro criando um final para além dele, um novo fim, 

possível justificativa assim o seu título. Numa espécie aparente de duelo de escrita. 

 

Há uma hora da tarde em que a planície está por dizer alguma coisa, nunca o 

diz ou talvez o diga infinitamente e não a compreendemos, ou a 

compreendemos mas é intraduzível como uma música... De seu catre, 

Recabarren viu o fim. Uma investida e o negro recuou, perdeu pé, ameaçou 

um talho no rosto e caiu com uma punhalada profunda, que penetrou no 

ventre. Depois veio outra que o dono do armazém não conseguiu precisar, e 

Fierro não se levantou. Imóvel, o negro parecia vigiar sua laboriosa agonia. 

Limpou o facão ensangüentado no pasto e voltou às casas com lentidão, sem 

olhar para trás. Cumprida sua tarefa de justiceiro, agora era ninguém. Ou 

melhor, era o outro: não tinha destino sobre a terra e matara um homem. 

p.86 
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Assim, conforme confirma Aimee (2016), o conto alega exemplo de repetição dos 

atos, marcando a ciclicidade do tempo dentro da narrativa, a apresentação do destino de 

Martin Fierro, trazido pelo autor, que se perpetua ao ser transferido para o justiceiro, fazendo 

um jogo com a questão do destino, possibilitando a discussão do destino como outra 

justificativa para o titulo da narrativa borginiana.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Entre os anos 50 e 70 que a literatura começa a configurar parte do cenário no ensino 

de E/LE, entretanto sua presença se restringia ao aproveitamento do texto para ancoragem do 

ensino da gramática. Apenas a partir dos anos 90, em que, segundo GARCIA (2007), “a 

utilização da literatura com um fim, didático em classe de língua estrangeira representa um 

assunto em máxima atualidade”, é que ela ganha destaque, assumindo lugar entre diversas 

correntes e discussões metodológicas. Mesmo após significativo avanço nas discussões a 

respeito da literatura, bem como o reconhecimento de seus benefícios através de sua discussão 

nas aulas de espanhol, existe ainda escassez nos estudos direcionados ao tema, sendo vários 

os autores que reclamam o desenvolvimento da competência literária dos alunos, uma vez que 

esta forma parte integral da competência comunicativa. 

Conforme vimos na discussão da primeira sessão, a compreensão do conto e posterior 

desenvolvimento da competência comunicativa parte da interpretatividade do texto que se 

estabelece através da relação do leitor com o mesmo para a criação de significados. A esse 

respeito, Solé (1998) diz que é justamente na troca de experiências e histórias de leitura que, 

de fato ocorre a interação entre textos e leitores. 

Borges reconhece que a linguagem é linguagem, que um conto é uma ficção e que 

escrever é uma atitude imaginária. "Quando escreve, assume a literatura como criação, a 

linguagem como invenção e a ficção como jogo, jogo de identificação e de oposição, entre o 

referente imaginário do texto e o eu do leitor", explica (JOZEF apud PRADO 2003/2010), 

especialista na obra de Jorge Luis Borges.  

 A escrita borgiana constitui-se em uma literatura que se constrói sobre a literatura e se 

explica a partir de si mesma, tornando-se com frequência uma obra dentro da obra que realiza 
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uma perspectiva infinita de textos que remetem a outros, tal como a Biblioteca de Babel que 

descreve o autor. Jozef afirma também que "o labiríntico, plural e complexo universo 

borgiano é o de um escritor de fértil inteligência, mistérios e saberes, contraditório 

manipulador de palavras que faz coexistirem ideias, fontes heteróclitas submetidas a um 

tratamento estético, à ordem do imaginário, em prodigiosa capacidade combinatória". Borges 

reconhece que a linguagem é linguagem, que um conto é uma ficção e que escrever é uma 

atitude imaginária. "Quando escreve, assume a literatura como criação, a linguagem como 

invenção e a ficção como jogo, jogo de identificação e de oposição, entre o referente 

imaginário do texto e o eu do leitor", explica (JOZEF apud PRADO 2003/2010), especialista 

na obra de Jorge Luis Borges.  

Quanto à correlação presente nos contos selecionados para o desenvolvimento deste 

trabalho monográfico, apresentamos que existem algumas semelhanças entre eles e uma 

ligação, como se apresenta em quase todos os contos de Borges, que podemos considerar 

proposital. A primeira é a localização de pistas interpretativas do próprio conto, sempre ao 

início dele e, por vezes, no decorrer dos contos; entretanto, o autor deixa lacunas para que o 

leitor realize sua própria criação de sentido do texto. Outra similitude entre eles é o jogo 

metafísico envolvendo os conflitos existenciais, as dicotomias destino e livre arbítrio e a 

insatisfação humana em não ter as respostas a todas as questões do universo, inclusive Borges 

destaca entidades onipresentes, oniscientes e onipotentes (fazendo alegoria ao divino), 

representado por personagens ou instituições. Um terceiro e importante elemento de relação 

entre as narrativas é o tratamento do tempo, ora indefinido, ora marcado, mas sempre fazendo 

alusão ao eterno, à infinitude e representado por fatos e elementos que se repetem.  

 

Por esta razão percebemos a valia da utilização dos contos borginianos como 

adequados ao desempenho das aulas de literatura nas aulas de E/LE, por estabelecer relação 

da obra com o leitor, permitindo o desenvolvimento de significados e sua autonomia leitora; 

dentro da mesma perspectiva, promover intertextualidade e estreitamento da relação entre a 

ficção e a realidade, de maneira que uma se encontre dentro da outra, possibilitando o diálogo 

com a pragmática, sociolinguística e cultura, bem como a ligação interdisciplinar.  

 Outras três características que viabilizam o uso dessas narrativas como veículo de 

desempenho da competência leitora seria o possibilitar um leque de temas que podem ser 

abordados nas aulas de E/LE, abrindo espaço situações reais comunicativas; o  trazer grande 

representatividade da cultura latino-americana, sendo o autor um dos de seus maiores 
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representantes no século XX; e o fato de serem facilmente difundidos e disponibilizados, 

possibilitando o contato com o leitor de forma simples e democrática.  

Quanto à profundidade de seus escritos, apenas o próprio Borges pode resumir tal 

conteúdo, no entanto deixa a interpretatividade das mesmas a critério do imaginário do leitor, 

ao passo que estabelece com ele relação direta, sobretudo em suas ficções. Ele mesmo deixa 

claro isso, ao afirmar em sua coleção Obras completa: 
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